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KORTFATTAD MOTIVERING

Ökad rörlighet för personer i EU för med sig ett behov av mer harmoniserad lagstiftning om 
trafiksäkerhetsprovningar. Det behövs inte bara för att öka trafiksäkerheten utan också för att 
ge allmänheten god information om fordon som köpts i en annan medlemsstat. Den tekniska 
utvecklingen gör att lagstiftningen måste anpassas så att den omfattar fordon som inte tidigare 
har reglerats.

Föredraganden föreslår flera förbättringar av texten.

För det första måste trafiksäkerhetsintyg och testprotokoll från trafiksäkerhetsprovningarna 
göras tillgängliga i elektronisk form för berörda parter. Berörda parter omfattar den inspektör 
som utför vägkontroller, provningscentrumet i den medlemsstat där bilen nu har registrerats 
eller till och med bilens köpare. Att göra uppgifterna om vägmätarställning tillgängliga är 
avgörande för att garantera att vägmätaren inte har manipulerats.

För det andra finns det redan ett system för informationsutbyte mellan medlemsstaterna: 
Eucaris. Det finns ingen anledning att skapa ett nytt system för informationsutbyte eller utreda 
genomförbarheten för en europeisk elektronisk fordonsinformationsplattform. Kommissionen 
måste i stället undersöka möjligheterna att utvidga Eucaris. Föredraganden anser att detta är 
den mest kostnadseffektiva lösningen, och den lösning som kan genomföras snabbast. 

Slutligen anser föredraganden att påföljder för vägmätarbedrägerier är onödiga om uppgifter 
om vägmätarställningen görs tillgängliga för berörda parter. Att göra dessa uppgifter 
tillgängliga för berörda parter skulle göra det meningslöst att manipulera vägmätaren.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Jordbruksfordon med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h användas allt oftare istället för 
lastbilar vid kortare transporter. 
Riskpotentialen för sådana fordon kan 
jämföras med riskpotentialen för lastbilar, 
och därför bör den här fordonskategorin 
behandlas på samma sätt som lastbilar när 
det gäller trafiksäkerhetsprovning.

(8) Jordbruksfordon med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h används allt oftare istället för 
lastbilar vid kortare transporter, och de 
konkurrerar sålunda med traditionella 
godstransportslag. Riskpotentialen för 
sådana fordon kan jämföras med 
riskpotentialen för lastbilar, och därför bör 
den här fordonskategorin behandlas på 
samma sätt som lastbilar när det gäller 
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trafiksäkerhetsprovning.

Or. en

Motivering

Eftersom fordon i kategorin T5 allt oftare förekommer i vägtrafiken bör de omfattas av full 
trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För inspektionen av fordon och 
särskilt för fordonens elektroniska 
säkerhetskomponenter är det av avgörande 
betydelse att ha tillgång till de tekniska 
specifikationerna för varje enskilt fordon. 
Därför bör fordonstillverkare inte bara 
tillhandahålla det fullständiga dataset som 
omfattas av intyget om överensstämmelse, 
utan också ge tillgång till data som är 
nödvändiga för kontroll av säkerhets- och 
miljörelaterade komponenters funktion. 
Bestämmelserna avseende tillgång till 
reparations- och underhållsinformation bör 
tillämpas på liknande sätt för detta 
ändamål, så att inspektionscentrum får 
tillgång till de informationselement som 
krävs för trafiksäkerhetsprovning. Detta är 
av avgörande betydelse särskilt när det 
gäller elektroniskt styrda system och bör 
omfatta alla delar som har installerats av 
tillverkaren.

(11) För inspektionen av fordon och 
särskilt för fordonens elektroniska 
säkerhetskomponenter är det av avgörande 
betydelse att ha tillgång till de tekniska 
specifikationerna för varje enskilt fordon. 
Därför bör fordonstillverkare inte bara 
tillhandahålla det fullständiga dataset som 
omfattas av intyget om överensstämmelse, 
utan också ge tillgång till data som är 
nödvändiga för kontroll av säkerhets- och 
miljörelaterade systems funktion. Dessa 
data bör inbegripa information som gör 
det möjligt att kontrollera fordonets 
säkerhetssystem, så att de kan 
kontrolleras vid periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar och så att man 
få till stånd en kan förutsebar bedömning 
av när fordon godkänns eller döms ut. 
Bestämmelserna avseende tillgång till 
reparations- och underhållsinformation bör 
tillämpas på liknande sätt för detta 
ändamål, så att inspektionscentrum får 
tillgång till de informationselement som 
krävs för trafiksäkerhetsprovning. Detta är 
av avgörande betydelse särskilt när det 
gäller elektroniskt styrda system och bör 
omfatta alla delar som har installerats av 
tillverkaren.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Ett trafiksäkerhetsintyg bör utfärdas 
efter varje provning, inklusive bland annat 
information om fordonsidentitet och 
information om provningsresultaten. För 
att säkerställa korrekt uppföljning av 
trafiksäkerhetsprovningar bör 
medlemsstaterna organisera sådan 
information i en databas.

(22) Ett trafiksäkerhetsintyg bör utfärdas 
efter varje provning, inklusive bland annat 
information om fordonsidentitet och 
information om provningsresultaten. För 
att säkerställa korrekt uppföljning av 
trafiksäkerhetsprovningar bör 
medlemsstaterna organisera sådan 
information i en databas. Om möjligt bör 
trafiksäkerhetsintyget även göras 
tillgängligt för berörda parter i 
elektronisk form.

Or. en

Motivering

I hela EU bör medlemsstaterna utfärda trafiksäkerhetsintyg även i elektronisk form. Detta 
kommer att underlätta informationsutbytet och därmed introducera inremarknadselement på 
detta område.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Bedrägerier med vägmätare anses 
påverka mellan 5 och 12 % av 
försäljningen av begagnade bilar, vilket 
resulterar i betydande samhällskostnader 
på flera miljarder euro varje år och 
felaktiga bedömningar av fordons 
trafiksäkerhet. För att bekämpa 
bedrägerierna med vägmätare skulle en
registrering av miltalet i 
trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med 
skyldigheten att uppvisa intyget från 
föregående provning, underlätta 
upptäckten av ingrepp i eller 
manipuleringar av vägmätaren. 
Bedrägerier med vägmätare bör också 

(23) Bedrägerier med vägmätare anses 
påverka mellan 5 och 12 % av 
försäljningen av begagnade bilar, vilket 
resulterar i betydande samhällskostnader 
på flera miljarder euro varje år och 
felaktiga bedömningar av fordons 
trafiksäkerhet. För att bekämpa 
bedrägerierna med vägmätare skulle 
registrering av miltalet, och berörda 
parters tillgång till dessa register i hela 
unionen, underlätta upptäckten av ingrepp 
i eller manipuleringar av vägmätaren. 
Medlemsstaterna bör göra 
vägmätaravläsningarna tillgängliga 
genom medlemsstaternas befintliga 
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mer systematiskt betraktas som en 
straffbar överträdelse.

samarbetsnät Eucaris.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av 
ett mer omfattande regleringssystem som 
gäller för fordon under hela deras livscykel 
från godkännande till registrering och 
inspektion till skrotning. Utvecklingen och 
sammankopplingen av nationella och 
tillverkares elektroniska fordonsdatabaser 
bör i princip bidra till att förbättra 
effektiviteten i hela administrationskedjan 
för fordon och bör även bidra till att 
minska kostnader och administrativa 
bördor. Kommissionen bör därför 
genomföra en undersökning av 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en europeisk 
elektronisk fordonsinformationsplattform 
för detta ändamål.

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av 
ett mer omfattande regleringssystem som 
gäller för fordon under hela deras livscykel 
från godkännande till registrering och 
inspektion till skrotning. Utvecklingen och 
sammankopplingen av nationella och 
tillverkares elektroniska fordonsdatabaser 
bör i princip bidra till att förbättra 
effektiviteten i hela administrationskedjan 
för fordon och bör även bidra till att 
minska kostnader och administrativa 
bördor. Kommissionen bör därför 
genomföra en undersökning av 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende en utvidgning av befintliga 
system för informationsutbyte (Eucaris) 
till att omfatta även vägmätaravläsningar 
och utreda möjligheterna att utvidga 
informationsutbytet ännu mer.

Or. en

Motivering

Det finns redan ett fungerande system för informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
(Eucaris). Systemet ger länder möjlighet att dela uppgifterna i sina bil- och körkortsregister, 
vilket är ett verktyg för att motverka bilstölder och registreringsbedrägerier. Detta befintliga 
system bör tas som utgångspunkt för vidareutveckling av informationsutbytet mellan 
EU-länderna.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För kontroll av vägmätarställning, och 
om informationen inte översänts 
elektroniskt efter föregående 
trafiksäkerhetsprovning, ska inspektören 
ålägga den person som uppvisar fordonet 
för provning att uppvisa det intyg som 
utfärdats efter föregående 
trafiksäkerhetsprovning.

4. För kontroll av normalt monterade 
vägmätare ska medlemsstaterna 
säkerställa att den information som finns
från föregående trafiksäkerhetsprovning 
görs tillgänglig för inspektörerna i 
elektronisk form. Vägmätarställningen 
från föregående trafiksäkerhetsprovning 
ska göras tillgänglig för berörda parter i 
elektronisk form.

Or. en

Motivering

Tillgång till uppgifter om vägmätarställning kommer att sätta stopp för vägmätarbedrägerier, 
inte påföljder. Om bilens köpare kan kontrollera vägmätarställningen från den senaste 
trafiksäkerhetsprovningen blir det meningslöst att manipulera vägmätaren.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla medlemsstater ska ömsesidigt 
erkänna trafiksäkerhetsintyg vid 
omregistrering av ett fordon som överförts 
från en medlemsstat till en annan, under 
förutsättning att intyget är giltigt med 
avseende på den omregistrerande 
medlemsstatens provningsfrekvens.

Or. en

Motivering

Att alla medlemsstater erkänner varandras trafiksäkerhetsintyg är ett viktigt steg för att 
fullborda den inre marknaden.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna.

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation genom 
att utnyttja befintliga och redan 
genomförda it-lösningar avseende 
internationellt utbyte av data så att 
kostnaderna minimeras och överlappning 
undviks. Vid utvärderingen ska man 
bedöma vilket som är det lämpligaste 
sättet att sammankoppla de befintliga 
nationella systemen i syfte att utbyta 
information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning och avläsningar 
av vägmätare mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter med ansvar för 
provning, registrering och godkännande av 
fordon, provningscentrumen, 
testutrustningstillverkarna och 
fordonstillverkarna

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
manipulering av eller ingrepp i vägmätare 
betraktas som en straffbar överträdelse 
som leder till effektiva, proportionella, 
avskräckande och icke-diskriminerande 
påföljder.

utgår

Or. en

Motivering

Påföljder kommer inte att sätta stopp för manipulering av vägmätarställning. Tillgång till 
uppgifter om den senaste vägmätarställningen kan åstadkomma detta utan böter eller andra 
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påföljder.


