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KORT BEGRUNDELSE

Hvert år bliver de indbyrdes forbindelser på det indre marked tættere, og godstrafikken tværs 
gennem Den Europæiske Union har antaget uforudsete dimensioner. Det har medført nye 
harmoniseringsmæssige udfordringer med hensyn til trafiksikkerheden.

Ordføreren støtter den generelle retning i Kommissionens forslag til forordning. Han finder 
det dog nødvendigt at foretage en række væsentlige forbedringer i teksten for at tilføre denne 
forordning tilstrækkelig merværdi. 

For det første bør der indføres et risikoklassificeringssystem på europæisk niveau. Dette er 
den sikreste metode til at foretage en korrekt risikoklassificering af en virksomhed. Køretøjer 
krydser stadig oftere grænserne, og det er derfor nødvendigt at vide, hvilke virksomheder der 
anses for at udgøre en risiko i andre medlemsstater. Dette kan ikke lade sig gøre ved hjælp af 
nationale risikoklassificeringssystemer.

For det andet skal inspektørerne have adgang til rapporter fra de seneste tekniske kontroller, 
der kunne fungere som grundlag for fastsættelse af en risikoklassificering af hver enkelt 
virksomhed. Den Europæiske Union bør ikke pålægge yderligere administrative byrder, men i 
stedet udvikle et vidtrækkende system, der kan afsløre potentielt farlige køretøjer, der kører 
på de europæiske veje.

Endelig skal proceduren for syn ved vejsiden gøres mere præcis, og teksten skal være klar og 
utvetydig. Hvis der f.eks. konstateres mangler under det indledende syn ved vejsiden, skal der 
foretages et detaljeret syn. Det fremgår ikke klart af Kommissionens forslag, hvad der herefter 
bør ske. Det samme gælder for reparation af køretøjet. Køretøjet skal repareres af fagfolk og 
ikke på vejen af føreren eller inspektøren. Hvis der er konstateret farlige mangler, skal de 
derfor udbedres på det nærmeste værksted.

Ordføreren mener, at 12 måneder er for kort tid til at gennemføre denne forordning. Han 
foreslår en frist på 60 måneder for at gøre det muligt at købe alt det nødvendige udstyr og 
uddanne personale.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Syn ved vejsiden bør gennemføres via 
et risikoklassificeringssystem. 
Medlemsstaterne kan bruge det system, der 

(6) Syn ved vejsiden bør gennemføres via 
et EU-dækkende
risikoklassificeringssystem. 
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er indført i henhold til artikel 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/22/EF fra af 15. marts 2006 om 
minimumsbetingelser for gennemførelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og 
(EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale 
bestemmelser inden for 
vejtransportvirksomhed og om ophævelse 
af Rådets direktiv 88/599/EØF.

Medlemsstaterne kan bruge det system, der 
er indført i henhold til artikel 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/22/EF fra af 15. marts 2006 om 
minimumsbetingelser for gennemførelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og 
(EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale 
bestemmelser inden for 
vejtransportvirksomhed og om ophævelse 
af Rådets direktiv 88/599/EØF.

Or. en

Begrundelse

Kun et EU-dækkende risikoklassificeringssystem vil tilføre merværdi. I en tid med større 
mobilitet for varer krydser køretøjer oftere grænserne, og derfor vil et 
risikoklassificeringssystem inden for en enkelt medlemsstat kun have begrænset indvirkning 
på trafiksikkerheden. 

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ved at anvende mobile synsenheder 
mindskes forsinkelser og omkostninger for 
operatørerne, idet mere detaljerede syn kan 
foretages direkte ved vejen. Under visse 
omstændigheder kan synsvirksomheder 
også benyttes til at foretage et mere 
detaljeret syn.

(13) Ved at anvende mobile synsenheder 
mindskes forsinkelser og omkostninger for 
operatørerne, idet mere detaljerede syn kan 
foretages direkte ved vejen. 
Synsvirksomheder kan også benyttes til at 
foretage et mere detaljeret syn, hvis de 
ligger umiddelbart i nærheden.

Or. en

Begrundelse

Der skal foretages et mere detaljeret syn, hvis en mobil synsenhed er til rådighed, eller der er 
en synsvirksomhed i umiddelbar nærhed. 

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Samarbejde og udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne er 
afgørende for at opnå et mere harmoniseret 
system for syn ved vejsiden i hele 
Unionen. Derfor bør medlemsstaterne 
arbejde tættere sammen; også i forbindelse 
med operationelle aktiviteter. Dette 
samarbejde bør også omfatte jævnlige 
samordnede syn ved vejsiden.

(15) Samarbejde og udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne er 
afgørende for at opnå et mere harmoniseret 
system for syn ved vejsiden i hele 
Unionen. Derfor bør medlemsstaterne 
arbejde tættere sammen; også i forbindelse 
med operationelle aktiviteter. Dette 
samarbejde bør også omfatte jævnlige 
samordnede syn ved vejsiden og 
udveksling af oplysninger om resultaterne 
af syn ved vejsiden og tekniske kontroller.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Syn ved vejsiden udføres uden 
forskelsbehandling på grund af førerens 
nationalitet eller erhvervskøretøjets 
registrerings- eller ibrugtagningsland.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen viser, at der sker forskelsbehandling af førere, som kører med nummerplader fra 
bestemte lande. Der må sættes en stopper herfor.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hver medlemsstat skal hvert kalenderår 
foretage et samlet antal indledende syn ved 
vejsiden, svarende til mindst 5 % af det 
samlede antal køretøjer, jf. artikel 3, stk. 1,

Hver medlemsstat skal hvert kalenderår 
foretage et samlet antal indledende syn ved 
vejsiden af berørte køretøjer, der er 
registreret i hver enkelt medlemsstat, 
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som er registreret på dens område. svarende til mindst 5 % af det samlede 
antal berørte køretøjer, som er registreret 
på dens område.

Or. en

Begrundelse

Syn ved vejsiden bør kun omfatte den kategori af køretøjer, der berøres af sådanne syn. 
Henvisning til et samlet antal køretøjer vil medføre uforholdsmæssig megen administration.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På nationalt niveau indføres et 
risikoklassificeringssystem til brug for syn 
ved vejsiden, og det skal bygge på antallet 
og alvorsgraden af konstaterede mangler på 
køretøjer, der benyttes af individuelle 
virksomheder. 
Risikoklassificeringssystemet forvaltes af 
medlemsstatens kompetente myndighed.

1. På EU-niveau indføres et 
risikoklassificeringssystem til brug for syn 
ved vejsiden, og det skal bygge på antallet 
og alvorsgraden af konstaterede mangler på 
køretøjer, der benyttes af individuelle 
virksomheder. 
Risikoklassificeringssystemet i den enkelte 
medlemsstat forvaltes af medlemsstatens 
kompetente myndighed. Data om synene 
bør indsamles på EU-niveau, og 
klassificeringen af hver virksomhed 
fastsættes på grundlag af sammenfattede 
EU-dækkende data om resultaterne af syn 
ved vejsiden og tekniske kontroller.

Or. en

Begrundelse

Kun et risikoklassificeringssystem på europæisk niveau vil tilføre tilstrækkelig merværdi. Der 
er ingen grund til at indføre et nyt risikoklassificeringssystem blot for at skabe en ny 
administrativ kapacitet.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Førere af køretøjer, der er registreret i 
en medlemsstat, skal opbevare en 
synsrapport svarende til det seneste syn og 
rapporten om det seneste syn ved vejsiden 
om bord på køretøjet, hvis de foreligger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger skal være elektronisk tilgængelige med henblik på syn i medlemsstaterne. 
Det er unødvendigt at medbringe flere papirer, da det vil øge den administrative byrde.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er op til den enkelte virksomhed at
sikre, at køretøjer, som de benytter, til 
stadighed opfylder de tekniske forskrifter.

3. Det er op til den enkelte virksomhed og 
føreren af køretøjet at sikre, at køretøjer, 
som de benytter, til stadighed opfylder de 
tekniske forskrifter.

Or. en

Begrundelse

Føreren af køretøjet bør være medansvarlig for køretøjets tekniske tilstand. 

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kontrollere synsrapporten og rapporten 
om syn ved vejsiden, der i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 
skal opbevares om bord, hvis de foreligger

a) kontrollere synsrapporten og rapporten 
om syn ved vejsiden

Or. en
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Begrundelse

Synsrapporten og de tidligere rapporter om syn ved vejsiden bør være elektronisk 
tilgængelige for ikke at påtvinge virksomhederne yderligere administrative byrder og lette 
afviklingen af syn ved vejsiden. 

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af resultatet af det 
indledende syn beslutter inspektøren, om
køretøjet eller påhængskøretøjet dertil skal 
underkastes et mere detaljeret syn ved 
vejsiden.

Hvis der er konstateret mangler under det 
indledende syn, skal køretøjet eller 
påhængskøretøjet dertil underkastes et 
mere detaljeret syn ved vejsiden.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke herske nogen tvivl om, hvorvidt der skal foretages et detaljeret syn, hvis der er 
konstateret mangler ved det indledende syn.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Inspektøren må ikke godkende, at et 
køretøj, der ifølge klassifikationen har 
farlige mangler, kører videre, førend disse 
mangler er udbedret på synsstedet. 
Inspektøren kan tillade et sådant køretøj 
at køre videre for at nå frem til det
nærmeste værksted, hvor disse mangler 
kan udbedres, på den betingelse, at de 
farlige mangler er udbedret på en sådan 
måde, at det kan nå frem til dette værksted, 
og at der ikke er nogen umiddelbar risiko 
for personer i køretøjet eller andre 
trafikanter.

Inspektøren må ikke godkende, at et 
køretøj, der ifølge klassifikationen har 
farlige mangler, kører videre, førend disse 
mangler er udbedret på et af de nærmeste 
værksteder, på den betingelse, at de farlige 
mangler er udbedret på en sådan måde, at 
det kan nå frem til dette værksted, og at der 
ikke er nogen umiddelbar risiko for 
personer i køretøjet eller andre trafikanter.

Or. en
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Begrundelse

Der bør ikke skabes nogen yderligere risiko ved at foretage reparationer på vejen. Alle 
mangler bør udbedres på det nærmeste sted, hvor der er fagfolk til rådighed.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Inspektøren kan tillade, at et køretøj, der 
ifølge klassifikationen har farlige 
mangler, bringes direkte til det nærmeste 
sted, hvor køretøjet kan repareres eller 
beslaglægges.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Den anvendes fra den [12 måneder efter 
ikrafttrædelsen].

Den anvendes fra den [60 måneder efter 
ikrafttrædelsen].

Or. en

Begrundelse

Der bør være tilstrækkelig tid til at købe det nødvendige udstyr og indføre en mekanisme til 
udveksling af oplysninger på europæisk niveau.


