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BEKNOPTE MOTIVERING

De verwevenheid van de interne markt neemt met ieder jaar toe; de ontwikkeling van het 
goederenverkeer binnen de gehele Europese Unie is van een onvoorziene intensiteit. Dit 
betekent dat er nieuwe uitdagingen zijn komen te liggen voor harmonisering inzake 
verkeersveiligheid. 

Uw rapporteur schaart zich in grote lijnen achter de door Europese Commissie voorgestelde 
verordening. Desalniettemin is hij van mening dat er verscheidene belangrijke verbeteringen 
in de tekst nodig zijn om deze verordening voldoende meerwaarde te verschaffen. 

Ten eerste dient het voorgestelde risicoclassificatiesysteem op Europees niveau vastgesteld te 
worden. Dit is de veiligste manier om de werkelijke risico's van een onderneming te 
classificeren. Voertuigen passeren de grenzen steeds vaker en derhalve is het noodzakelijk om 
te weten welke ondernemingen in andere lidstaten als risicovol beschouwd worden. Dit kan 
niet bereikt worden met nationale risicoclassificatiesystemen.

Ten tweede moeten de verslagen van de meest recente technische controles beschikbaar zijn 
voor de controleurs en zouden als basis kunnen dienen voor de classificatie van de risico's van 
elke onderneming. De Europese Unie dient geen extra administratieve lasten op te leggen, 
maar moet in plaats daarvan een verreikend systeem ontwikkelen voor het opsporen van 
mogelijk gevaarlijke voertuigen op de Europese wegen.

En ten slotte moet de procedure voor controles langs de weg preciezer zijn en dient de tekst 
expliciet en helder te zijn. Als er bijvoorbeeld bij een initiële controle langs de weg een aantal 
gebreken zijn vastgesteld, dan dient er een nadere controle plaats te vinden. Uit de door de 
Commissie voorgestelde tekst blijkt niet duidelijk wat er daarna dient te gebeuren. Hetzelfde
geldt voor de reparaties aan het voertuig. Reparaties moeten door vaklieden uitgevoerd 
worden en niet langs de weg door een chauffeur of controleur. Indien er gevaarlijke gebreken 
zijn vastgesteld, moeten deze daarom in de dichtstbijzijnde garage verholpen moeten worden.

Uw rapporteur is van mening dat de termijn van twaalf maanden voordat deze verordening 
van toepassing wordt, te kort is. Hij stelt als termijn 60 maanden voor, om de noodzakelijke 
apparatuur aan te schaffen en het personeel op te leiden. 

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 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De controles langs de weg dienen te 
worden uitgevoerd op basis van een 
risicoclassificatiesysteem. De lidstaten 
kunnen gebruikmaken van het 
risicoclassificatiesysteem dat is opgezet 
overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2006/22/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 maart 2006 inzake 
minimumvoorwaarden voor de uitvoering 
van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 
en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad 
betreffende voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer en tot intrekking van 
Richtlijn 88/599/EEG van de Raad.

(6) De controles langs de weg dienen te 
worden uitgevoerd op basis van een 
risicoclassificatiesysteem op EU-niveau. 
De lidstaten kunnen gebruikmaken van het 
risicoclassificatiesysteem dat is opgezet 
overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2006/22/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 maart 2006 inzake 
minimumvoorwaarden voor de uitvoering 
van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 
en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad 
betreffende voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer en tot intrekking van 
Richtlijn 88/599/EEG van de Raad.

Or. en

Motivering

Alleen een risicoclassificatiesysteem op EU-niveau zal een meerwaarde hebben. In tijden van 
toegenomen goederenverkeer passeren voertuigen vaker grenzen en om deze reden zal een 
risicoclassificatiesysteem dat alleen op nationaal niveau is vastgelegd beperkt van invloed 
zijn op de verkeersveiligheid.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het gebruik van mobiele controle-
eenheden vermindert de vertragingen en 
kosten voor marktdeelnemers, aangezien 
de nadere controles direct langs de weg 
kunnen worden verricht. Ook 
controlecentra kunnen in bepaalde 
omstandigheden nadere controles 
uitvoeren.

(13) Het gebruik van mobiele controle-
eenheden vermindert de vertragingen en 
kosten voor marktdeelnemers, aangezien 
de nadere controles direct langs de weg 
kunnen worden verricht. Ook 
controlecentra kunnen nadere controles 
uitvoeren indien zij nabijgelegen zijn.

Or. en

Motivering

Een nadere controle dient uitgevoerd indien er een mobiele eenheid voor dit doel beschikbaar 
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is of als er een nabijgelegen controlecentrum is.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Samenwerking en uitwisseling van 
beste praktijken tussen lidstaten is van 
cruciaal belang om een meer 
geharmoniseerd systeem van technische 
controles in de Unie tot stand te brengen. 
Daarom moeten de lidstaten ook tijdens 
operationele activiteiten nauwer 
samenwerken. Deze samenwerking moet 
ook de periodieke organisatie van 
gezamenlijke controles langs de weg 
omvatten.

(15) Samenwerking en uitwisseling van 
beste praktijken tussen lidstaten is van 
cruciaal belang om een meer 
geharmoniseerd systeem van technische 
controles in de Unie tot stand te brengen. 
Daarom moeten de lidstaten ook tijdens 
operationele activiteiten nauwer 
samenwerken. Deze samenwerking moet 
ook de periodieke organisatie van 
gezamenlijke controles langs de weg 
omvatten, alsmede het delen van 
informatie over de resultaten van de 
controles langs de weg en de technische 
controles.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische controles langs de weg 
worden uitgevoerd zonder discriminatie 
op grond van de nationaliteit van de 
bestuurder of van het land waar het 
bedrijfsvoertuig is ingeschreven of in 
gebruik is genomen.

Or. en

Motivering

Op dit moment, zo wijst de ervaring uit, worden bestuurders gediscrimineerd als hun voertuig 
voorzien is van een nummerplaat uit een bepaald land. Hier moet een einde aan worden 
gemaakt.
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Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat verricht gedurende elk 
kalenderjaar een totaal aantal initiële 
controles langs de weg, dat overeenkomt 
met ten minste 5 % van het totale aantal 
voertuigen als bedoeld in artikel 3, punt 1,
dat op zijn grondgebied is ingeschreven.

Elke lidstaat verricht gedurende elk 
kalenderjaar op de in aanmerking 
komende, in een lidstaat ingeschreven 
voertuigen een totaal aantal initiële 
controles langs de weg dat overeenkomt 
met ten minste 5 % van het totale aantal in 
aanmerking komende voertuigen dat op 
zijn grondgebied is ingeschreven.

Or. en

Motivering

De controle langs de weg moet beperkt blijven tot de categorie van voertuigen die in 
aanmerking komen voor dergelijke controles. Een verwijzing naar een totaal aantal 
voertuigen zal tot disproportionele administratieve lasten leiden.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op nationaal niveau wordt een 
risicoclassificatiesysteem ingevoerd dat is 
gebaseerd op het aantal en de ernst van de 
gebreken die worden geconstateerd aan 
door individuele ondernemingen 
geëxploiteerde voertuigen. Het 
risicoclassificatiesysteem wordt beheerd 
door de bevoegde instantie van de lidstaat.

1. Op EU-niveau wordt een 
risicoclassificatiesysteem ingevoerd dat is 
gebaseerd op het aantal en de ernst van de 
gebreken die worden geconstateerd aan 
door individuele ondernemingen 
geëxploiteerde voertuigen. Het 
risicoclassificatiesysteem wordt in elke 
lidstaat beheerd door de bevoegde instantie 
van de lidstaat. De controlegegevens 
worden op EU-niveau verzameld en de 
classificatie van elke onderneming wordt 
bepaald op basis van de in de gehele Unie 
vergaarde gegevens over de resultaten van 
de controles langs de weg en de 
technische controles.
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Or. en

Motivering

 Alleen een risicoclassificatiesysteem op Europees niveau biedt voldoende meerwaarde. Het 
heeft geen zin een nieuw risicoclassificatiesysteem vast te stellen dat alleen maar leidt tot het 
creëren van meer administratieve capaciteit.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bestuurders van een in een lidstaat 
ingeschreven voertuig bewaren het 
technisch certificaat van de recentste 
technische controle en het verslag van de 
recentste technische controle langs de 
weg, indien beschikbaar, in het voertuig.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze informatie moet elektronisch beschikbaar zijn voor de controles in de lidstaten. Het is 
niet nodig om extra papieren bij zich te dragen, want dat leidt tot administratieve 
lastenverzwaring.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Individuele ondernemingen zorgen 
ervoor dat de voertuigen die ze exploiteren 
te allen tijde in goede technische staat 
verkeren.

3. Individuele ondernemingen en de 
bestuurder van het voertuig zorgen ervoor 
dat de voertuigen die ze exploiteren te allen 
tijde in goede technische staat verkeren.

Or. en

Motivering

Ook de bestuurder van het voertuig dient verantwoording te dragen voor de technische 
toestand van het voertuig.
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Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) controleert de controleur het technisch 
certificaat en het verslag van de controle 
langs de weg, indien beschikbaar, die 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, in het 
voertuig worden bewaard;

a) controleert de controleur het technisch 
certificaat en het verslag van de controle 
langs de weg;

Or. en

Motivering

Het technisch certificaat en het vorige verslag van de controle langs de weg dienen 
elektronisch beschikbaar te zijn, om administratieve lastenverzwaring te vermijden voor de 
ondernemingen en de controle langs de weg soepel te laten verlopen.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van het resultaat van de 
initiële controle kan de ontroleur besluiten 
dat het voertuig of de aanhangwagen 
daarvan moet worden onderworpen aan 
een nadere technische controle langs de 
weg.

2. Indien er gebreken zijn vastgesteld 
tijdens de initiële controle, wordt het 
voertuig of de aanhangwagen daarvan 
onderworpen aan een nadere technische 
controle langs de weg.

Or. en

Motivering

Er dient geen onduidelijkheid te bestaan of er een nadere controle dient plaats te vinden 
indien er gebreken zijn vastgesteld bij een initiële controle. 

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De controleur verleent geen 
toestemming voor het gebruik van een 
voertuig dat is ingedeeld in de groep van 
gevaarlijke gebreken totdat het gebrek of 
de gebreken op de plaats van de controle 
is of zijn verholpen. De controleur kan 
toestemming verlenen om met het voertuig 
naar de dichtstbijzijnde garage te rijden 
waar de gebreken kunnen worden 
verholpen, op voorwaarde dat de 
gevaarlijke gebreken op zodanige wijze 
zijn verholpen dat deze garage kan worden 
bereikt en er geen onmiddellijk risico voor 
de veiligheid van de inzittenden of andere 
weggebruikers bestaat.

3. De controleur verleent geen 
toestemming voor het gebruik van een 
voertuig dat is ingedeeld in de groep van 
gevaarlijke gebreken totdat het gebrek of 
de gebreken is of zijn verholpen in één van 
de dichtstbijzijnde garages, op voorwaarde 
dat de gevaarlijke gebreken op zodanige 
wijze zijn verholpen dat deze garages 
kunnen worden bereikt en er geen 
onmiddellijk risico voor de veiligheid van 
de inzittenden of andere weggebruikers 
bestaat.

Or. en

Motivering

Er moeten geen extra risico's worden geschapen met reparaties langs de weg. Alle gebreken 
moeten verholpen worden op de dichtstbijzijnde plaats waar vaklieden beschikbaar zijn.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De controleur kan toestemming verlenen 
om een voertuig dat in de groep met 
gevaarlijke gebreken is ingedeeld 
rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde 
locatie te brengen waar het voertuig kan 
worden gerepareerd of in beslag kan 
worden genomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij wordt van toepassing [twaalf maanden 
na de datum van haar inwerkingtreding].

Zij wordt van toepassing [60 maanden na 
de datum van haar inwerkingtreding].

Or. en

Motivering

Er dient voldoende tijd te zijn om de noodzakelijke apparatuur aan te schaffen en een 
mechanisme voor de uitwisseling van informatie op Europees niveau op te zetten. 


