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KORTFATTAD MOTIVERING

För varje år blir den inre marknaden allt mer sammanlänkad. Varor har börjat röra sig över 
hela EU med oanad intensitet. Detta innebär att nya utmaningar vad gäller 
trafiksäkerhetsharmonisering har uppkommit. 

Föredraganden stöder den allmänna inriktningen i kommissionens förslag till förordning. Han 
anser dock att det behövs flera större förbättringar av texten för att förordningen verkligen ska 
ha något mervärde. 

För det första bör det föreslagna riskvärderingssystemet upprättas på EU-nivå. Detta är det 
säkraste sättet att åstadkomma en verklig riskvärdering av ett företag. Fordon rör sig allt 
oftare över gränserna och det är därför nödvändigt att veta vilka företag som anses utgöra en 
risk i andra medlemsstater. Detta kan inte uppnås genom nationella riskvärderingssystem.

För det andra måste resultaten från de senaste trafiksäkerhetsprovningarna göras tillgängliga 
för inspektörerna, och de skulle kunna fungera som utgångspunkt för riskvärderingen av varje 
enskilt företag. EU bör inte skapa ytterligare administrativa bördor utan i stället utveckla ett 
långtgående system för att upptäcka potentiellt farliga fordon i den europeiska trafiken.

Slutligen måste förfarandet för vägkontroller vara precisare och texten måste vara klar och 
tydlig. Till exempel måste en ingående kontroll genomföras om vissa brister har konstaterats 
vid en grundläggande vägkontroll. Detta framgår inte klart av den text som kommissionen har 
föreslagit. Det samma gäller reparationer av fordon. Reparationer måste utföras av yrkesmän 
och inte av föraren eller inspektören vid vägkanten. Därför måste farliga brister som 
konstaterats åtgärdas vid närmaste verkstad.

Föredraganden anser att det är för tidigt att börja tillämpa förordningen efter 12 månader. Han 
föreslår tidsfristen 60 månader, så att det finns tid att köpa nödvändig utrustning och utbilda 
personal. 

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 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vägkontrollerna bör genomföras med 
hjälp av ett riskvärderingssystem. 
Medlemsstaterna kan använda 
riskvärderingssystemet enligt artikel 9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

(6) Vägkontrollerna bör genomföras med 
hjälp av ett EU-omfattande
riskvärderingssystem. Medlemsstaterna 
kan använda riskvärderingssystemet enligt 
artikel 9 i Europaparlamentets och rådets 
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2006/22/EG av den 15 mars 2006 om 
minimivillkor för genomförande av rådets 
förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) 
nr 3821/85 om sociallagstiftning på 
vägtransportområdet samt om upphävande 
av rådets direktiv 88/599/EEG.

direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 
om minimivillkor för genomförande av 
rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och 
(EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på 
vägtransportområdet samt om upphävande 
av rådets direktiv 88/599/EEG.

Or. en

Motivering

Endast ett EU-omfattande riskvärderingssystem kommer att ha något mervärde. Ökad 
rörlighet för varor innebär att fordon oftare rör sig över gränserna, och av denna anledning 
skulle nationella riskvärderingssystem ha begränsad effekt på trafiksäkerheten.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Genom att använda mobila 
kontrollenheter kan man minska 
fördröjningen och kostnaden för operatörer 
eftersom mer ingående kontroller kan 
genomföras direkt på vägen. 
Provningscentrum kan också användas för 
att genomföra mer ingående kontroller 
under särskilda omständigheter.

(13) Genom att använda mobila 
kontrollenheter kan man minska 
fördröjningen och kostnaden för operatörer 
eftersom mer ingående kontroller kan 
genomföras direkt på vägen. 
Provningscentrum kan också användas för 
att genomföra mer ingående kontroller om 
de är närbelägna.

Or. en

Motivering

En mer ingående kontroll måste genomföras om en mobil enhet för detta syfte är tillgänglig 
eller om det finns ett närbeläget provningscentrum.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Samarbete och utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna är avgörande för 
att ett mer harmoniserat system för 

(15) Samarbete och utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna är avgörande för 
att ett mer harmoniserat system för 
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vägkontroller ska kunna uppnås i hela 
unionen. Därför bör medlemsstaterna 
samarbeta bättre även under verksamhetens 
genomförande. Samarbetet bör även 
omfatta periodisk organisation av 
samordnade vägkontroller.

vägkontroller ska kunna uppnås i hela 
unionen. Därför bör medlemsstaterna 
samarbeta bättre även under verksamhetens 
genomförande. Samarbetet bör även 
omfatta periodisk organisation av 
samordnade vägkontroller samt utbyte av 
information om resultat av vägkontroller 
och trafiksäkerhetsprovningar.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vägkontroller av trafiksäkerheten ska 
utföras utan diskriminering på grund av 
förarens nationalitet eller det land i vilket 
nyttofordonet är registrerat eller har tagits 
i bruk.

Or. en

Motivering

Erfarenheten visar att förare diskrimineras om de kör fordon med registreringsskyltar från 
vissa länder. Detta måste stoppas.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska varje kalenderår 
genomföra ett totalt antal grundläggande 
vägkontroller som motsvarar minst 5 % av 
det totala antalet fordon enligt artikel 3.1
som är registrerade inom medlemsstatens 
territorium.

Varje medlemsstat ska varje kalenderår 
genomföra ett totalt antal grundläggande 
vägkontroller av berörda fordon som är 
registrerade i var och en av 
medlemsstaterna och som motsvarar minst 
5 % av det totala antalet berörda fordon 
som är registrerade inom medlemsstatens 
territorium.
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Or. en

Motivering

Vägkontroller bör bara utföras på den fordonskategori som är berörd av vägkontroller. En 
hänvisning till det totala antalet fordon kommer att orsaka en oproportionerlig administrativ 
börda.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett riskvärderingssystem för 
vägkontroller som baseras på antalet brister 
och dessas allvarlighetsgrad hos de fordon 
som används av enskilda företag ska 
införas på nationell nivå. 
Riskvärderingssystemet ska hanteras av 
medlemsstatens behöriga myndighet.

1. Ett riskvärderingssystem för 
vägkontroller som baseras på antalet brister 
och dessas allvarlighetsgrad hos de fordon 
som används av enskilda företag ska 
införas på EU- nivå. 
Riskvärderingssystemet i varje 
medlemsstat ska hanteras av 
medlemsstatens behöriga myndighet. 
Uppgifter från kontroller bör samlas in på 
EU-nivå och värderingen av varje företag 
bör fastställas på grundval av 
sammanlagda EU-omfattande uppgifter 
om resultaten av vägkontrollerna och 
trafiksäkerhetsprovningarna.

Or. en

Motivering

Endast ett EU-omfattande riskvärderingssystem kommer att ha tillräckligt mervärde. Det är 
ingen idé att inrätta ett nytt system för riskvärdering bara för att skapa en ny administrativ 
uppgift.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förare av fordon som är registrerade i 
en medlemsstat ska se till att 
trafiksäkerhetsintyg från den senaste 
trafiksäkerhetsprovningen och rapporten 

utgår
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från den senaste vägkontrollen finns i 
fordonet, om de finns tillgängliga.

Or. en

Motivering

Denna information måste göras tillgänglig i elektronisk form för inspektioner i 
medlemsstaterna. Det finns ingen anledning att ha med sig ytterligare dokument som ökar den 
administrativa bördan.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företag ska se till att de fordon de 
använder alltid är i gott trafiksäkert skick.

3. Företag och fordonens förare ska se till 
att de fordon de använder alltid är i gott 
trafiksäkert skick.

Or. en

Motivering

Fordonens förare bör också vara ansvariga för fordonets tekniska skick.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kontrollera trafiksäkerhetsintyget och 
vägkontrollrapporten, där dessa finns 
tillgängliga, som ska förvaras i fordonet 
enligt artikel 7.1.

(a) Kontrollera trafiksäkerhetsintyget och 
vägkontrollrapporten.

Or. en

Motivering

Trafiksäkerhetsintyget och rapporten från föregående vägkontroll bör göras tillgängliga i 
elektronisk form för att inte öka den administrativa bördan på företag och för att underlätta 
genomförandet av vägkontroller.
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Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av resultatet från den 
grundläggande kontrollen kan inspektören 
besluta att fordonet eller dess släpvagn ska
genomgå en mer ingående vägkontroll.

2. Om brister har konstaterats vid den 
grundläggande kontrollen ska fordonet 
eller dess släpvagn genomgå en mer 
ingående vägkontroll

Or. en

Motivering

Om brister har konstaterats efter en grundläggande kontroll bör det inte råda någon oklarhet 
om huruvida det ska genomföras en mer ingående kontroll.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inspektören ska inte tillåta att ett fordon 
där farliga brister har identifierats används 
förrän bristerna har åtgärdats på 
kontrollplatsen. Inspektören kan tillåta att 
ett sådant fordon används så att det kan 
föras till närmaste verkstad där bristerna 
kan åtgärdas, på villkor att de farliga 
bristerna har åtgärdats på ett sådant sätt att 
fordonet kan färdas till verkstaden och att 
detta inte innebär en omedelbar risk för 
passagerare eller andra trafikanter.

3. Inspektören ska inte tillåta att ett fordon 
där farliga brister har identifierats används 
förrän bristerna har åtgärdats vid en av de 
närmaste verkstäderna, på villkor att de 
farliga bristerna har åtgärdats på ett sådant 
sätt att fordonet kan färdas till verkstaden 
och att detta inte innebär en omedelbar risk 
för passagerare eller andra trafikanter.

Or. en

Motivering

Inga ytterligare risker bör skapas genom att genomföra reparationer vid vägkanten. Alla 
brister bör åtgärdas vid den närmaste platsen där det finns yrkesmän.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inspektören kan godkänna att ett 
fordon som identifierats med farliga 
brister förs direkt till närmaste plats där 
fordonet kan repareras eller tas i förvar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
[12 månader efter ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den 
[60 månader efter ikraftträdandet].

Or. en

Motivering

Det bör ges tillräcklig tid för att köpa nödvändig utrustning och inrätta ett system för 
informationsutbyte på EU-nivå.


