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BEKNOPTE MOTIVERING

Door de toename van het personenverkeer binnen de Europese Unie is het noodzakelijk om de 
wetgeving inzake technische controles verder te harmoniseren. Dit is niet alleen nodig om te 
zorgen voor meer verkeersveiligheid, maar ook om de burgers betrouwbare informatie te 
verschaffen over voertuigen die in een andere lidstaat gekocht zijn. Gezien de  technologische 
ontwikkelingen is het noodzakelijk om wetgeving aan te nemen waarin voertuigen 
opgenomen zijn die voorheen niet binnen het toepassingsgebied van de regelgeving vielen. 

Uw rapporteur stelt verscheidene verbeteringen van de tekst voor.

Ten eerste dienen het technisch certificaat en het verslag van de technische controle online 
beschikbaar te zijn voor de belanghebbenden. Hiertoe behoren ook de controleur die de 
controle langs de weg uitvoert, het centrum voor technische controle in de lidstaat waar de 
auto nu ingeschreven staat, en zelfs de koper van de auto. De beschikbaarheid van de 
kilometerstandgegevens is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat er niet geknoeid is 
met de kilometerstand. 

In de tweede plaats bestaat er reeds een mechanisme voor de uitwisseling van informatie 
tussen de lidstaten, namelijk Eucaris. Het is niet nodig om een nieuw mechanisme voor de 
uitwisseling van informatie op te zetten of een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van 
een Europees elektronisch voertuiginformatieplatform. In plaats daarvan dient de Commissie 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het Eucaris-kader uit te breiden. Uw rapporteur 
is van mening dat deze oplossing kostenefficiënter zal zijn en het snelst uitgevoerd zal kunnen 
worden. 

Ten slotte is uw rapporteur van mening dat sancties voor fraude met kilometerstanden geen 
zin hebben indien de kilometerstandgegevens beschikbaar zijn voor de belanghebbenden. 
Indien deze gegevens beschikbaar zijn voor de belanghebbenden, heeft vervalsing geen zin 
meer.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Landbouwvoertuigen met een door het 
ontwerp bepaalde maximumsnelheid van 
meer dan 40 km/h worden in lokale 

(8) Landbouwvoertuigen met een door het 
ontwerp bepaalde maximumsnelheid van 
meer dan 40 km/h worden in lokale 
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transportactiviteiten steeds vaker gebruikt 
ter vervanging van vrachtwagens. Hun 
potentiële risico is vergelijkbaar met dat 
van vrachtwagens, reden waarom deze 
categorie voertuigen wat betreft technische 
controles op dezelfde wijze moet worden 
behandeld als vrachtwagens.

transportactiviteiten steeds vaker gebruikt 
ter vervanging van vrachtwagens en 
concurreren derhalve met de traditionele
goederentransportmiddelen. Hun 
potentiële risico is vergelijkbaar met dat 
van vrachtwagens, reden waarom deze 
categorie voertuigen wat betreft technische 
controles op dezelfde wijze moet worden 
behandeld als vrachtwagens.

Or. en

Motivering

Aangezien voertuigen uit de categorie T5 steeds meer deelnemen aan het wegverkeer, dienen 
zij onderworpen te worden aan een volledige technische controle.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de controle van voertuigen, en in 
het bijzonder van hun elektronische 
veiligheidsonderdelen, is het van cruciaal 
belang om toegang te hebben tot de 
technische specificaties van elk 
afzonderlijk voertuig. Daarom moeten 
fabrikanten van voertuigen niet alleen alle 
gegevens verstrekken die onder de 
conformiteitsverklaring vallen, maar ook 
toegang bieden tot de gegevens die nodig 
zijn om de functionaliteit van veiligheids-
en milieugerelateerde onderdelen te 
controleren. De bepalingen inzake de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie moeten ook voor dit 
doel worden toegepast, door controlecentra 
toegang te geven tot alle informatie-
elementen die nodig zijn voor de 
technische controles. Dit is van essentieel 
belang, met name op het gebied van 
elektronische systemen, en moet alle door 
de fabrikant geïnstalleerde elementen 
omvatten.

(11) Voor de controle van voertuigen, en in 
het bijzonder van hun elektronische 
veiligheidsonderdelen, is het van cruciaal 
belang om toegang te hebben tot de 
technische specificaties van elk 
afzonderlijk voertuig. Daarom moeten 
fabrikanten van voertuigen niet alleen alle 
gegevens verstrekken die onder de 
conformiteitsverklaring vallen, maar ook 
toegang bieden tot de gegevens die nodig 
zijn om de functionaliteit van veiligheids-
en milieugerelateerde systemen te 
controleren. De gegevens moeten de
details bevatten waarmee de 
functionaliteit van de 
beveiligingssystemen van het voertuig 
zodanig geïnspecteerd kunnen worden dat 
de controle plaats kan vinden in het kader 
van een periodieke technische controle en 
de goed- of afkeuring op voorspelbare 
basis tot stand komt. De bepalingen inzake 
de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie moeten ook voor dit 
doel worden toegepast, door controlecentra 
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toegang te geven tot alle informatie-
elementen die nodig zijn voor de 
technische controles. Dit is van essentieel 
belang, met name op het gebied van 
elektronische systemen, en moet alle door 
de fabrikant geïnstalleerde elementen 
omvatten.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Na elke controle moet een technisch 
certificaat worden afgegeven dat onder 
meer informatie over de identiteit van het 
voertuig en de resultaten van de controle 
moet bevatten. Met het oog op een 
behoorlijke follow-up van technische 
controles moeten de lidstaten deze 
informatie in een gegevensbank 
verzamelen en bewaren.

(22) Na elke controle moet een technisch 
certificaat worden afgegeven dat onder 
meer informatie over de identiteit van het 
voertuig en de resultaten van de controle 
moet bevatten. Met het oog op een 
behoorlijke follow-up van technische 
controles moeten de lidstaten deze 
informatie in een gegevensbank 
verzamelen en bewaren. Indien mogelijk 
dient er ook een elektronische versie van 
het technisch certificaat beschikbaar te 
zijn voor de belanghebbenden.

Or. en

Motivering

In de gehele Europese Unie dienen de lidstaten te kiezen voor een elektronische versie van het 
technisch certificaat. Dit zal de uitwisseling van informatie eenvoudiger maken en daarmee 
op dit terrein bijdragen aan de verwezenlijking van onderdelen van de interne markt. 

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Geschat wordt dat bij 5 % tot 12 % 
van de verkochte tweedehandsauto's fraude 

(23) Geschat wordt dat bij 5 % tot 12 % 
van de verkochte tweedehandsauto's fraude 
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met de kilometerstand wordt gepleegd, wat 
leidt tot hoge kosten voor de samenleving, 
ter waarde van meerdere miljarden euro 
per jaar, en een onjuiste beoordeling van de 
technische toestand van voertuigen. In het 
kader van de bestrijding van fraude met de 
kilometerstand zal het vastleggen van de 
kilometerstand in het technisch certificaat, 
in combinatie met de verplichting om het 
certificaat van eerdere controles te tonen,
het gemakkelijker maken om geknoei met 
of manipulatie van de kilometerteller te 
ontdekken. Fraude met de kilometerstand 
moet ook systematischer als een strafbaar 
feit worden beschouwd.

met de kilometerstand wordt gepleegd, wat 
leidt tot hoge kosten voor de samenleving, 
ter waarde van meerdere miljarden euro 
per jaar, en een onjuiste beoordeling van de 
technische toestand van voertuigen. In het 
kader van de bestrijding van fraude met de 
kilometerstand zal het vastleggen van de 
kilometerstand en de beschikbaarheid van 
deze vastgelegde gegevens voor 
belanghebbenden in de gehele Unie het 
gemakkelijker maken om geknoei met of 
manipulatie van de kilometerteller te 
ontdekken. De lidstaten moeten de 
kilometerstandgegevens beschikbaar 
maken via het bestaande 
samenwerkingskader van de lidstaten, 
namelijk Eucaris.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Technische controles maken deel uit 
van een breder stelsel van regelgeving dat 
op voertuigen van toepassing is tijdens hun 
hele levensduur, vanaf de goedkeuring, via 
inschrijvingen en controles, tot de 
afdanking. De ontwikkeling en onderlinge 
koppeling van nationale elektronische 
gegevensbanken en die van 
voertuigfabrikanten moet in beginsel 
bijdragen tot een grotere efficiëntie van de 
gehele voertuigadministratieketen en moet 
de kosten en de administratieve lasten 
verminderen. De Commissie zou daarom 
een studie moeten uitvoeren naar de 
haalbaarheid en de kosten en baten van het 
opzetten van een Europees elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor dit doel.

(25) Technische controles maken deel uit 
van een breder stelsel van regelgeving dat 
op voertuigen van toepassing is tijdens hun 
hele levensduur, vanaf de goedkeuring, via 
inschrijvingen en controles, tot de 
afdanking. De ontwikkeling en onderlinge 
koppeling van nationale elektronische 
gegevensbanken en die van 
voertuigfabrikanten moet in beginsel 
bijdragen tot een grotere efficiëntie van de 
gehele voertuigadministratieketen en moet 
de kosten en de administratieve lasten 
verminderen. De Commissie zou daarom 
een studie moeten uitvoeren naar de 
haalbaarheid en de kosten en baten van een 
uitbreiding van de functies van  het 
bestaande Eucaris-mechanisme voor de 
uitwisseling van informatie, met als doel
de uitwisseling van 
kilometerstandgegevens op te nemen in dit 
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platform en te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om de informatie-
uitwisseling nog verder uit te breiden.

Or. en

Motivering

Er is een bestaand en functionerend systeem voor de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten, namelijk Eucaris. Het systeem biedt landen de mogelijkheid om de informatie over 
hun voertuig- en rijbewijsregistratie uit te wisselen, hetgeen een bijdrage levert aan de 
bestrijding van autodiefstal en registratiefraude. Het bestaande systeem moet als basis dienen 
voor een verdere ontwikkeling van de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten behoeve van de controle van de 
kilometerstand, en indien deze informatie
niet langs elektronische weg is 
meegedeeld na de vorige technische 
controle, vraagt de controleur de persoon 
die het voertuig voor de controle brengt 
het na de vorige technische controle
afgegeven certificaat te tonen.

4. Ten behoeve van de controle van de 
kilometerstand zorgen de lidstaten ervoor 
dat de informatie van de vorige technische 
controle normaal gesproken langs 
elektronische weg beschikbaar is voor de 
controleur. De tijdens de vorige technische 
controle opgenomen kilometerstand wordt 
langs elektronische weg beschikbaar 
gesteld aan de belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Niet het opleggen van straffen, maar de beschikbaarheid van de kilometerstandgegevens zal 
een einde maken aan fraude met de kilometerstand.  Indien de koper van de auto in staat zal 
zijn om de tijdens de laatste technische controle opgenomen kilometerstandgegegevens te 
controleren, heeft het geen zin om de kilometerstand te vervalsen.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De technische certificaten worden 
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door alle lidstaten wederzijds erkend ten 
behoeve van de herinschrijving van een 
voertuig dat van de ene lidstaat naar een 
andere is overgebracht, mits het 
certificaat geldig is volgens de vereiste 
frequentie van technische controles in de 
nieuwe lidstaat van inschrijving. 

Or. en

Motivering

De erkenning van de technische certificaten van iedere lidstaat in alle andere lidstaten is een 
belangrijke stap op de weg naar voltooiing van de interne markt.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform door gebruik te 
maken van bestaande en reeds 
geïmplementeerde IT-oplossingen voor 
internationale uitwisseling van gegevens 
om de kosten te minimaliseren en dubbel 
werk te voorkomen. Het onderzoek richt 
zich op de beste manier om de bestaande 
nationale systemen te koppelen voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles en de 
kilometerstandgegevens tussen de 
bevoegde instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra, de fabrikanten 
van de testapparatuur  en de 
voertuigfabrikanten.

Or. en



PA\928137NL.doc 9/9 PE506.080v01-00

NL

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
manipulatie van of knoeien met de 
kilometerteller wordt beschouwd als een 
strafbaar feit en wordt bestraft met 
doeltreffende, evenredige, afschrikkende 
en niet-discriminerende sancties.

Schrappen

Or. en

Motivering

Straffen maken geen einde aan het vervalsen van kilometerstanden. De beschikbaarheid van 
informatie over de meest recente kilometerstandgegevens zou dat wellicht wel kunnen doen 
zonder dat er straffen of boetes  worden opgelegd.


