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Ændringsforslag 37
Peter van Dalen

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. nl

Ændringsforslag 38
Patricia van der Kammen

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. nl

Begrundelse

Forslaget tilfører ingen værdi. Det eksisterende direktiv er tilstrækkeligt og bør ikke erstattes.
Det er en farce at foreslå, at EU-lovgivningen kan forbedre vejsikkerheden.

Ændringsforslag 39
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV
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om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. de

Ændringsforslag 40
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. nl

Ændringsforslag 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV
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om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. fr

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet og i overensstemmelse med tidligere EU-lovgivning om 
teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil bør der stemmes om et 
direktiv og ikke en forordning. 

Ændringsforslag 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

om periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. fr

Begrundelse

Lovrammen for kontrollerne bør bevares i den nuværende form og forslaget til forordning 
ændres til et udkast til direktiv, således at det overlades til medlemsstaterne at fastlægge 
bestemmelserne for tilrettelæggelsen af den periodiske tekniske kontrol med motorkøretøjer. 
Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget.

Ændringsforslag 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Teknisk kontrol indgår i en bredere 
ordning, som skal sikre, at køretøjerne 
holdes i en sikker og miljømæssigt 
acceptabel tilstand, så længe de benyttes. 
Denne ordning bør omfatte periodisk 
teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved 
vejsiden af erhvervskøretøjer samt 
bestemmelser om en procedure til 
registrering af køretøjer for at sikre, at
køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko 
for færdselssikkerheden, ikke anvendes på 
veje.

(3) Teknisk kontrol indgår i en bredere 
ordning, som skal sikre, at køretøjerne 
holdes i en sikker og miljømæssigt 
acceptabel tilstand, så længe de benyttes. 
Denne ordning bør omfatte periodisk 
teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved 
vejsiden af erhvervskøretøjer samt 
bestemmelser om en procedure til 
registrering af køretøjer. Periodisk kontrol 
er det vigtigste redskab til at sikre
færdselssikkerheden. Syn ved vejsiden af 
erhvervskøretøjer bør udelukkende 
fungere som supplement til den periodiske 
tekniske kontrol og bør rettes mod
køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko 
for færdselssikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 44
Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Med forbehold af kravene til 
periodisk teknisk kontrol, skal alle 
køretøjer, der anvendes på offentlig vej, til 
stadighed opfylde de tekniske forskrifter, 
når de bruges.

Or. en

Begrundelse

Periodisk teknisk kontrol indgår i en bredere ordning for teknisk kontrol, hvor det første krav 
til køretøjers ejere er at sikre, at det anvendte køretøj til stadighed opfylder de tekniske 
forskrifter.
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Ændringsforslag 45
Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Håndhævelsen af den tekniske 
kontrol omfatter oplysningskampagner 
rettet mod køretøjers ejere, så de udvikler 
god praksis og gode vaner og 
regelmæssigt undersøger deres køretøj.

Or. en

Begrundelse

En vigtig del af ordningen for teknisk kontrol, som bør fremhæves, er at lære køretøjers ejere 
at foretage en grundlæggende kontrol af deres køretøj, herunder af dækkene.

Ændringsforslag 46
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En række tekniske standarder og krav 
til køretøjers sikkerhed er vedtaget i 
Unionen. Det er dog nødvendigt gennem 
en ordning med periodisk teknisk kontrol 
at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på 
markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i 
hele deres levetid. Denne ordning bør 
gælde for køretøjsklasser som defineret i 
direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om 
standardtypegodkendelse af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 
92/61/EØF18, direktiv 2007/46/EF af 5. 
september 2007 om fastlæggelse af en 
ramme for godkendelse af motorkøretøjer 
og påhængskøretøjer dertil samt af 
systemer, komponenter og separate 

udgår
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tekniske enheder til sådanne køretøjer19

og direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 
om typegodkendelse af landbrugs- eller 
skovbrugstraktorer og af deres 
påhængskøretøjer og udskifteligt trukket 
materiel samt af systemer, komponenter 
og tekniske enheder til disse køretøjer og 
om ophævelse af direktiv 74/150/EØF20.
__________________

20 EUT L 171 af 9.7.2003, s.1.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af uenigheden om indvirkningen af motorcyklers dårlige stand på 
ulykkesstatistikkerne virker det urimeligt at kræve periodisk teknisk kontrol af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer. Desuden registreres påhængsvogne i køretøjsklasse O1 på 
under 500 kg normalt ikke, og der bør derfor ikke stilles krav om periodisk teknisk kontrol af 
sådanne køretøjer.

Ændringsforslag 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En række tekniske standarder og krav 
til køretøjers sikkerhed er vedtaget i 
Unionen. Det er dog nødvendigt gennem 
en ordning med periodisk teknisk kontrol 
at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på 
markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i 
hele deres levetid. Denne ordning bør 
gælde for køretøjsklasser som defineret i 
direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om 
standardtypegodkendelse af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF18,
direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 
om fastlæggelse af en ramme for 
godkendelse af motorkøretøjer og 

(4) En række tekniske standarder og krav 
til køretøjers sikkerhed er vedtaget i 
Unionen. Det er dog nødvendigt gennem 
en ordning med periodisk teknisk kontrol 
at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på 
markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i 
hele deres levetid. Medlemsstaterne kan 
indføre nationale krav til den tekniske 
kontrol af køretøjsklasser som defineret i 
direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om 
standardtypegodkendelse af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF18.
Denne ordning bør gælde for
køretøjsklasser som defineret i direktiv 
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påhængskøretøjer dertil samt af systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder 
til sådanne køretøjer19 og direktiv 
2003/37/EF af 26. maj 2003 om 
typegodkendelse af landbrugs- eller 
skovbrugstraktorer og af deres 
påhængskøretøjer og udskifteligt trukket 
materiel samt af systemer, komponenter og 
tekniske enheder til disse køretøjer og om 
ophævelse af direktiv 74/150/EØF20.

2007/46/EF af 5. september 2007 om 
fastlæggelse af en ramme for godkendelse 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer19 og direktiv 2003/37/EF af 26. 
maj 2003 om typegodkendelse af 
landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af 
deres påhængskøretøjer og udskifteligt 
trukket materiel samt af systemer, 
komponenter og tekniske enheder til disse 
køretøjer og om ophævelse af direktiv 
74/150/EØF20.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Alle køretøjer forventes at opfylde de 
tekniske forskrifter, når de anvendes på 
offentlig vej, og de kan til enhver tid, når 
de bruges, underlægges syn med henblik 
på at bekræfte dette.

Or. en

Begrundelse

Alle køretøjer, der benyttes på vejnettet, skal opfylde de tekniske forskrifter, når de bruges, og 
de kan underlægges syn i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 49
Peter van Dalen

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er en klar sammenhæng mellem 
færdselssikkerhedsniveauet og antallet af 
tekniske mangler ved køretøjer. I 2009 er 
der rapporteret om 35 000 trafikdræbte på 
de europæiske veje. Antages det, at 
tekniske mangler bidrager proportionelt 
til antallet af trafikdræbte i forhold til, 
hvor ofte de er medvirkende årsag til 
ulykker, kan tekniske mangler være årsag 
til flere end 2 000 trafikdræbte om året i 
Unionen. Ud fra disponible undersøgelser 
kan det konkluderes, at mellem 900 og 
1 100 af disse dødsfald kunne undgås med 
passende forbedringer af den tekniske 
kontrol.

udgår

Or. nl

Begrundelse

En sammenligning er ikke ensbetydende med en årsagssammenhæng. Infrastrukturens kvalitet 
og førernes kørsel har større indvirkning på et lands færdselssikkerhed.

Ændringsforslag 50
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I betragtning af, at alle, der på et 
tidligt tidspunkt påviser en mangel, der er 
relevant for trafiksikkerheden, bidrager til 
at afhjælpe denne mangel og dermed til at 
forebygge ulykker, bør de 
følgeomkostninger, der ville opstå i 
forbindelse med en ulykke, og som nu 
spares, bidrage til opbygning af et 
bonussystem.

Or. de
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Ændringsforslag 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En stor andel af vejtransportens 
samlede emissioner, navnlig CO2-
emissioner, skyldes et fåtal af køretøjer 
med svigtende 
emissionsbegrænsningssystemer. Det 
anslås, at 5 % af vognparken forårsager 
25 % af alle forurenende emissioner. 
Derfor vil en ordning med periodisk 
teknisk kontrol også bidrage til 
miljøforbedringer ved at nedbringe den 
gennemsnitlige emission fra køretøjer.

(6) En stor andel af vejtransportens 
samlede emissioner, navnlig CO2-
emissioner, skyldes et fåtal af køretøjer 
med svigtende 
emissionsbegrænsningssystemer. Det 
anslås, at 5 % af vognparken forårsager 
25 % af alle forurenende emissioner. Dette 
gælder også for en stigning i partikel- og 
NOx-emissioner fra moderne 
motorkonstruktioner, der kræver en mere 
omfattende emissionskontrol, herunder en 
elektronisk kontrol af integriteten og 
funktionen af køretøjets 
egendiagnosesystem (OBD), og som er 
verificeret med eksisterende 
prøvningsmetoder ved udstødningen for at 
sikre en fuldstændig og nøjagtig prøvning 
af emissionssystemet, idet OBD alene ikke 
er en pålidelig prøvningsmetode. Derfor 
vil en ordning med periodisk teknisk 
kontrol også bidrage til miljøforbedringer 
ved at nedbringe den gennemsnitlige 
emission fra køretøjer.

Or. en

Ændringsforslag 52
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De moderne motorer er mere 
brændstoføkonomiske og bruger 
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sofistikerede motorstyresystemer og 
emissionsbegrænsningssystemer. Hvis 
systemerne ikke vedligeholdes og justeres 
korrekt, kan de imidlertid føre til højere 
emissioner af yderst giftige nanopartikler 
og NOx-emissioner. Periodisk teknisk 
kontrol af nyere køretøjer bør derfor også 
måle udstødningsgassens udledning af 
partikel- og Nox-emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at udvide den tekniske kontrol til at omfatte to- og 
trehjulede motorkøretøjer.
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Ændringsforslag 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 55
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 

udgår



PE507.994v01-00 14/145 AM\931123DA.doc

DA

1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

(7) Det fremgår ikke af resultaterne af en 
grundig undersøgelse, at 8 % af ulykker, 
hvori motorcykler er impliceret, er
forårsaget af eller hænger sammen med 
tekniske mangler. Motorcyklister er den 
gruppe trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

Or. nl

Begrundelse

Den undersøgelse, der fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse, viser på ingen måde, at
8 % af ulykkerne, hvori motorcykler er impliceret, skyldes tekniske fejl. Det kan dermed ikke 
påvises, at tekniske mangler er årsag til ulykkerne.

Ændringsforslag 57
Bernadette Vergnaud
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ifølge resultaterne af en grundig 
undersøgelse er 8 % af ulykker, hvori 
motorcykler er impliceret, forårsaget af 
eller hænger sammen med tekniske 
mangler. Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008. Typerne af køretøjer, der skal 
kontrolleres, bør derfor udvides til den 
gruppe trafikanter, som har den største 
risiko, dvs. to- og trehjulede 
motorkøretøjer.

(7) Motorcyklister er den gruppe 
trafikanter, der har den største 
sikkerhedsrisiko, og udviklingstendensen i 
antallet af trafikdræbte er stigende. 
Knallertkørere er overrepræsenteret i 
antallet af trafikdræbte med mere end 
1 400 dræbte knallertkørere på vejene i 
2008.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af uenigheden om indvirkningen af motorcyklers dårlige stand på 
ulykkesstatistikkerne virker det urimeligt at kræve periodisk teknisk kontrol af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer.

Ændringsforslag 58
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I forbindelse med harmonisering af 
kontrollen og i henhold til 
bestemmelserne i forordning (EU) 
nr. 168/20131 bør teknisk kontrol af 
køretøjsklasse L, bortset fra klasse L1e og 
L2e, ikke omfatte køretøjets 
overensstemmelse med effektgrænsen på 
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74 kW, der gælder på visse 
medlemsstaters område.
__________________
1 EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Landbrugskøretøjer med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
over 40 km/h anvendes stadig oftere i 
stedet for lastbiler i lokal transport. Deres 
risikopotentiale kan sammenlignes med 
lastbiler, og derfor bør denne 
køretøjsklasse behandles på samme måde 
som lastbiler i henseende til teknisk 
kontrol.

(8) Landbrugskøretøjer med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
over 40 km/h anvendes i nogle tilfælde i
stedet for lastbiler til erhvervskørsel. Det 
er vigtigt at sikre, at landbrugskøretøjer, 
der anvendes til sådanne formål,
behandles på samme måde som lastbiler i 
henseende til teknisk kontrol.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens formulering omfatter langt de fleste traktorer, herunder de 
landbrugskøretøjer, der sjældent bruges på offentlig vej, hvorfor forslaget vil have betydelige 
konsekvenser for Europas landbrug og landdistrikter.

Ændringsforslag 60
Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Landbrugskøretøjer med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 

(8) Landbrugskøretøjer med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
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over 40 km/h anvendes stadig oftere i 
stedet for lastbiler i lokal transport. Deres 
risikopotentiale kan sammenlignes med 
lastbiler, og derfor bør denne 
køretøjsklasse behandles på samme måde 
som lastbiler i henseende til teknisk 
kontrol.

over 40 km/h anvendes i nogle tilfælde i
stedet for lastbiler i lokal transport. Deres 
risikopotentiale kan sammenlignes med 
lastbiler, og derfor bør landbrugskøretøjer, 
der primært anvendes til erhvervskørsel, 
underlægges teknisk kontrol.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at landbrugskøretøjer, der anvendes i stedet for lastbiler, udgør en særlig 
køretøjsklasse, som bør behandles på en bestemt måde.

Ændringsforslag 61
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Landbrugskøretøjer med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
over 40 km/h anvendes stadig oftere i 
stedet for lastbiler i lokal transport. Deres 
risikopotentiale kan sammenlignes med 
lastbiler, og derfor bør denne 
køretøjsklasse behandles på samme måde 
som lastbiler i henseende til teknisk 
kontrol.

(8) Landbrugskøretøjer med en 
konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
over 40 km/h anvendes stadig oftere i 
stedet for lastbiler i lokal transport. Deres 
risikopotentiale kan sammenlignes med 
lastbiler, og derfor bør denne 
køretøjsklasse behandles på samme måde 
som lastbiler i henseende til teknisk 
kontrol. På grund af disse køretøjers 
specielle karakteristika bør det være 
medlemsstaterne, der afgør, om de, 
afhængigt af deres sædvanlige 
anvendelse, skal underkastes periodisk 
kontrol.

Or. es

Begrundelse

Anvendelsen i visse lande af køretøjer i køretøjsklasse T5 til andre formål end dem, de er 
designet til, berettiger ikke medtagelsen i forordningen. Disse køretøjer har mindre krævende 
tekniske karakteristika end lastbiler (køretøjsklasse N2 og N3), færre omkostninger, og det 
indebærer en unfair konkurrence i forhold til lastbiler. Som en kompromisløsning bør det 
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overlades til medlemsstaterne at give mulighed for at underkaste dem periodisk kontrol.

Ændringsforslag 62
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Køretøjer af historisk betydning anses 
for at bevare kulturarven fra den epoke, 
hvori de blev bygget, og de anvendes 
sjældent på offentlig vej; det bør derfor 
overlades til medlemsstaterne at beslutte, 
om gyldighedsperioden for periodisk 
teknisk kontrol forlænges for sådanne 
køretøjer. Det bør ligeledes overlades til 
medlemsstaterne at regulere den tekniske 
kontrol af andre typer specialkøretøjer.

(9) Køretøjer af historisk betydning
bevarer kulturarven fra den epoke, hvori de 
blev bygget, bevares og vedligeholdes i en 
historisk korrekt tilstand og anvendes 
sjældent i hverdagen; det bør derfor 
overlades til medlemsstaterne at beslutte, 
om gyldighedsperioden for periodisk 
teknisk kontrol forlænges for sådanne 
køretøjer, og om ordningerne for teknisk 
kontrol på anden måde bør ændres.

Or. en

Begrundelse

For at definere indholdet af betragtning 9 er det vigtigt at medtage den almindeligt anvendte 
formulering "historisk korrekt tilstand".

Ændringsforslag 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Køretøjer af historisk betydning anses 
for at bevare kulturarven fra den epoke, 
hvori de blev bygget, og de anvendes 
sjældent på offentlig vej; det bør derfor 
overlades til medlemsstaterne at beslutte, 
om gyldighedsperioden for periodisk 
teknisk kontrol forlænges for sådanne 
køretøjer. Det bør ligeledes overlades til 
medlemsstaterne at regulere den tekniske 

(9) Køretøjer af historisk betydning anses 
for at bevare kulturarven fra den epoke,
hvori de blev bygget. De er et kulturgode 
og anvendes kun sjældent som dagligt 
køretøj. Det bør derfor overlades til 
medlemsstaterne at beslutte, om 
gyldighedsperioden for periodisk teknisk 
kontrol forlænges for sådanne køretøjer.
Denne ret må dog ikke føre til, at der 
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kontrol af andre typer specialkøretøjer. anvendes strengere standarder end dem, 
der oprindeligt var gældende for køretøjet.
Det bør ligeledes overlades til 
medlemsstaterne at regulere den tekniske 
kontrol af andre typer specialkøretøjer.

Or. de

Begrundelse

Køretøjer af historisk betydning er et kulturgode og anvendes kun sjældent som dagligt 
køretøj. Derfor skal der gælde andre regler for dem.

Ændringsforslag 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Køretøjer af historisk betydning anses 
for at bevare kulturarven fra den epoke, 
hvori de blev bygget, og de anvendes 
sjældent på offentlig vej; det bør derfor 
overlades til medlemsstaterne at beslutte, 
om gyldighedsperioden for periodisk 
teknisk kontrol forlænges for sådanne 
køretøjer. Det bør ligeledes overlades til 
medlemsstaterne at regulere den tekniske 
kontrol af andre typer specialkøretøjer.

(9) Historiske køretøjer anses for at bevare 
kulturarven fra den epoke, hvori de blev 
bygget, og de anvendes sjældent på 
offentlig vej; det bør derfor overlades til 
medlemsstaterne at beslutte, om 
gyldighedsperioden for periodisk teknisk 
kontrol forlænges for sådanne køretøjer. 
Det bør ligeledes overlades til 
medlemsstaterne at regulere den tekniske 
kontrol af andre typer specialkøretøjer.

Or. sv

Ændringsforslag 65
Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt 
anliggende og bør derfor udføres af 

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt 
anliggende og bør derfor udføres af 
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medlemsstaterne eller af udpegede organer 
under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør 
forblive ansvarlige for den tekniske kontrol 
i alle tilfælde, selv når det nationale system 
gør det muligt at godkende private organer, 
herunder dem, der er involveret i at udføre 
reparationer.

medlemsstaterne eller af udpegede
offentlige eller private organer under deres 
tilsyn. Medlemsstaterne bør forblive 
ansvarlige for den tekniske kontrol i alle 
tilfælde, selv når det nationale system gør 
det muligt at godkende private organer, 
herunder dem, der er involveret i at udføre 
reparationer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør forblive ansvarlige for den periodiske tekniske kontrol, forudsat at et 
tilsynsorgan fører tilsyn med de offentlige eller private organer i overensstemmelse med 
artikel 13.

Ændringsforslag 66
Hubert Pirker

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt 
anliggende og bør derfor udføres af 
medlemsstaterne eller af udpegede organer 
under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør 
forblive ansvarlige for den tekniske
kontrol i alle tilfælde, selv når det 
nationale system gør det muligt at 
godkende private organer, herunder dem,
der er involveret i at udføre reparationer.

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt 
anliggende og skal derfor udøves af 
medlemsstaten, af offentlige særligt 
udpegede organisationer eller af de
organer eller virksomheder, der er udpeget 
af staten, herunder også behørigt 
autoriserede private organer, som virker
under dens direkte tilsyn. Medlemsstaterne
skal sikre, at kontrollen er objektiv og af 
høj kvalitet; dette gælder især, når der er 
tale om tekniske kontrolcentre, der 
samtidig virker som autoværksteder.

Or. de

Begrundelse

Denne formulering er i overensstemmelse med artikel 2 i det gældende direktiv 2009/40/EF 
og har til formål fortsat at sikre forskellige fungerende former for teknisk kontrol.
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Ændringsforslag 67
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt 
anliggende og bør derfor udføres af 
medlemsstaterne eller af udpegede organer 
under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør 
forblive ansvarlige for den tekniske kontrol 
i alle tilfælde, selv når det nationale system 
gør det muligt at godkende private organer, 
herunder dem, der er involveret i at 
udføre reparationer.

(10) Den tekniske kontrol er et nationalt 
anliggende og bør derfor udføres af 
medlemsstaterne eller af udpegede organer 
under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør 
forblive ansvarlige for den tekniske kontrol 
i alle tilfælde, selv når det nationale system 
gør det muligt at godkende private organer.

Or. fr

Begrundelse

Synsvirksomhedernes formelle uafhængighed af autoreparationsværkstederne bør sikres for 
at forebygge interessekonflikter.

Ændringsforslag 68
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bør i forbindelse 
med godkendelse af synsvirksomheder på 
deres område tage hensyn til, at direktiv 
2006/123/EF om tjenesteydelser i det 
indre marked udelader tjenesteydelser af 
almen interesse på transportområdet fra 
sit anvendelsesområde.

Or. es
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Ændringsforslag 69
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at undgå interessekonflikter 
mellem synsvirksomheder og de 
virksomheder, der foretager reparation, 
må et køretøj ikke underlægges teknisk 
kontrol og reparation i en virksomhed 
med samme interesserede parter inden for 
en periode på under et år.

Or. en

Ændringsforslag 70
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Inspektører bør, når de foretager 
teknisk kontrol, handle uafhængigt, og 
enhver interessekonflikt bør undgås. 
Resultatet af den tekniske kontrol bør 
således ikke have indflydelse på aflønning 
eller andre økonomiske eller personlige 
fordele.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det nederlandske system, hvor værksteder ligeledes udfører teknisk kontrol, og hvor de 
nationale tilsynsmyndigheder udfører tilfældige inspektioner, fungerer upåklageligt. Det 
faktum, at værkstederne kan få frataget deres tilladelse og dermed miste deres indtægtskilde, 
sikrer, at den nederlandske vognpark er kendetegnet ved tekniske kontroller af høj kvalitet.
Kommissionens forslag vedrørende uafhængighed støttes derfor ikke.
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Ændringsforslag 71
Hubert Pirker

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Inspektører bør, når de foretager 
teknisk kontrol, handle uafhængigt, og 
enhver interessekonflikt bør undgås.
Resultatet af den tekniske kontrol bør 
således ikke have indflydelse på aflønning 
eller andre økonomiske eller personlige 
fordele.

(13) Inspektører bør, når de foretager 
teknisk kontrol, handle uafhængigt, og 
enhver interessekonflikt bør undgås.
Medlemsstaterne skal derfor sikre, at 
vurderingerne gennemføres på korrekt 
vis, og skal lægge særlig vægt på 
objektivet hos de erhvervsdrivende, der 
har bemyndigelse til at gennemføre 
reparation af køretøjer.

Or. de

Ændringsforslag 72
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Inspektører bør, når de foretager 
teknisk kontrol, handle uafhængigt, og 
enhver interessekonflikt bør undgås.
Resultatet af den tekniske kontrol bør 
således ikke have indflydelse på aflønning 
eller andre økonomiske eller personlige 
fordele.

(13) Inspektører bør, når de foretager 
teknisk kontrol, handle uafhængigt, og 
enhver interessekonflikt bør undgås.
Medlemsstaterne skal sikre, at 
vurderingerne gennemføres på korrekt 
vis, og at de tekniske kontrolcentre, der 
samtidig virker som autoværksteder, 
forholder sig objektivt.

Or. de

Begrundelse

Det gældende EU-direktiv om teknisk kontrol af motorkøretøjer overlader det til 
medlemsstaterne at uddelegere den tekniske kontrol til autoriserede private organer. Dette 
skal bibeholdes i den nye forordning.
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Ændringsforslag 73
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Inspektører bør, når de foretager 
teknisk kontrol, handle uafhængigt, og 
enhver interessekonflikt bør undgås. 
Resultatet af den tekniske kontrol bør 
således ikke have indflydelse på aflønning 
eller andre økonomiske eller personlige 
fordele.

(13) Inspektører bør, når de foretager 
teknisk kontrol, handle uafhængigt, og 
enhver interessekonflikt bør undgås. 
Resultatet af den tekniske kontrol bør 
således ikke have indflydelse på aflønning 
eller andre økonomiske eller personlige 
fordele. Alle aktiviteter, der vedrører 
produktion, salg, udlejning, 
vedligeholdelse eller reparation af 
køretøjer, skal sikre, at den tekniske 
kontrol udføres objektivt, uvildigt og 
uafhængigt.

Or. en

Ændringsforslag 74
Ismail Ertug

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at sikre en tilstrækkelig 
uafhængighed af de forskellige typer 
organer, der foretager inspektion, er det 
vigtigt, at synsvirksomhederne anvender 
harmoniserede og anerkendte standarder 
for uvildighed i overensstemmelse med 
EN ISO/IEC 17020.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kontrolhyppigheden bør tilpasses 
efter køretøjstypen og kilometertallet. 
Køretøjer er mere tilbøjelige til at have 
tekniske mangler, når de har nået en vis 
alder og efter et vist antal kørte kilometer, 
navnlig når de anvendes intensivt. Derfor 
bør kontrolhyppigheden øges for ældre 
køretøjer og køretøjer med et højt 
kilometertal.

(17) Kontrolhyppigheden bør tilpasses 
efter køretøjstypen. Køretøjer er mere 
tilbøjelige til at have tekniske mangler, når 
de har nået en vis alder og efter et vist antal 
kørte kilometer, navnlig når de anvendes 
intensivt.

Or. fr

Begrundelse

Den øgede kontrolhyppighed for køretøjer, som er over seks år gamle, virker urimelig i 
forhold til sikkerhedsgevinsten og indebærer ikke uvæsentlige administrative og finansielle 
meromkostninger.

Ændringsforslag 76
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kontrolhyppigheden bør tilpasses 
efter køretøjstypen og kilometertallet. 
Køretøjer er mere tilbøjelige til at have 
tekniske mangler, når de har nået en vis 
alder og efter et vist antal kørte kilometer, 
navnlig når de anvendes intensivt. Derfor 
bør kontrolhyppigheden øges for ældre 
køretøjer og køretøjer med et højt 
kilometertal.

(17) Kontrolhyppigheden bør tilpasses 
efter køretøjstypen og kilometertallet. 
Køretøjer er mere tilbøjelige til at have 
tekniske mangler, når de har nået en vis 
alder og efter et vist antal kørte kilometer, 
navnlig når de anvendes intensivt.

Or. fr
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Ændringsforslag 77
Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den tekniske kontrol bør omfatte alle 
de punkter, der er relevante i forhold til 
køretøjets specifikke design, konstruktion 
og udstyr. Inden for disse punkter og i 
betragtning af køretøjsteknologiens 
nuværende stade bør moderne elektroniske 
systemer føjes til listen over punkter, der 
skal kontrolleres. Med henblik på at opnå 
en ensartet teknisk kontrol bør der 
fastsættes prøvningsmetoder for de enkelte 
kontrolpunkter.

(19) Den tekniske kontrol bør omfatte alle 
de punkter, der er relevante i forhold til 
køretøjets specifikke design, konstruktion 
og udstyr. Disse punkter bør ajourføres i 
forhold til den seneste forskning og den 
tekniske udvikling på området for 
køretøjers sikkerhed. Anvendelsen af hjul, 
der ikke opfylder standarderne, og 
montering heraf på ikkestandardaksler, 
bør betragtes som et kritisk brud på 
sikkerheden og bør følgelig være omfattet 
af den tekniske kontrol. Inden for disse 
punkter og i betragtning af 
køretøjsteknologiens nuværende stade bør 
moderne elektroniske systemer føjes til 
listen over punkter, der skal kontrolleres. 
Med henblik på at opnå en ensartet teknisk 
kontrol bør der fastsættes 
prøvningsmetoder for de enkelte 
kontrolpunkter.

Or. en

Begrundelse

Der er alvorlige ansvars- og sikkerhedsmæssige konsekvenser forbundet med anvendelsen af 
skadede hjul eller hjul, der ikke opfylder standarderne, og montering heraf på 
ikkestandardaksler. Hvis kontrollen af hjulene viser, at de ikke passer til navet, er der tale om 
et kritisk brud på sikkerheden, hvorfor denne kontrol bør være omfattet af den tekniske 
kontrol.

Ændringsforslag 78
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Indehaveren af registreringsattesten 
for et køretøj, for hvilket der i forbindelse 
med den tekniske kontrol er konstateret 
mangler og navnlig mangler, der udgør en 
risiko for færdselssikkerheden, bør straks 
afhjælpe disse mangler. Er manglerne 
farlige, bør køretøjets registrering 
tilbagekaldes, indtil manglerne er afhjulpet 
til fulde.

(21) Indehaveren af registreringsattesten 
for et køretøj, for hvilket der i forbindelse 
med den tekniske kontrol er konstateret 
mangler og navnlig mangler, der udgør en 
risiko for færdselssikkerheden, bør straks 
afhjælpe disse mangler. Er manglerne 
farlige, bør køretøjet ikke benyttes på 
offentlig vej, før manglerne er afhjulpet til 
fulde.

Or. fr

Ændringsforslag 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren. Svig med kilometertallet 
bør også mere systematisk betragtes som 
en strafbar forseelse.

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte privatbiler og i mellem 30 % og 40 
% af de biler, der sælges på tværs af 
grænserne, hvilket medfører betydelige 
samfundsmæssige omkostninger på flere 
milliarder euro om året og en ukorrekt 
vurdering af et køretøjs tekniske stand. 
Med henblik på at bekæmpe svig med 
kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren. Svig med kilometertallet 
bør også systematisk betragtes som en 
strafbar forseelse. Medlemsstaterne bør 
træffe alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre et korrekt kilometertal i løbet af 
køretøjets levetid. Dette kan sikres ved at 
oprette en database til registrering af 
oplysninger om et køretøjs kilometertal. 
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Sådanne oplysninger registreres allerede 
af bilindustriens forskellige aktører, 
herunder officielle forhandlere, 
værksteder og synsvirksomheder.

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligere at spore en bils historie, hvis der er tale om et importeret køretøj. 
Kilometertallet ved den første tekniske kontrol er en væsentlig faktor, der bestemmer 
hyppigheden af de efterfølgende kontroller. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne træffer 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kilometertallet er pålideligt og nøjagtigt, 
navnlig hvis køretøjet kontrolleres for første gang.

Ændringsforslag 80
Mathieu Grosch

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren. Svig med kilometertallet
bør også mere systematisk betragtes som 
en strafbar forseelse.

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren. Oprettelsen af en 
database, hvori køretøjernes kilometertal 
og alvorlige ulykker under hensyntagen til 
princippet om databeskyttelse registreres, 
bidrager også til at forhindre 
manipulation og gøre vigtige oplysninger 
tilgængelige. Derudover bør svig med 
kilometertallet mere systematisk betragtes 
som en strafbar forseelse.

Or. de
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Ændringsforslag 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren. Svig med kilometertallet 
bør også mere systematisk betragtes som 
en strafbar forseelse.

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren. Svig med kilometertallet 
bør også mere systematisk betragtes som 
en strafbar forseelse. For at bekæmpe svig 
med kilometertallet mere effektivt bør 
medlemsstaterne oprette en database til 
registrering heraf.

Or. en

Begrundelse

Et køretøjs kilometertal registreres allerede af forhandlere, værksteder eller 
synsvirksomheder. En central database til registrering heraf kan imidlertid have stor 
betydning for forbrugerne og bidrage til at reducere de omkostninger, der er forbundet med 
svig med kilometertallet.

Ændringsforslag 82
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
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Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet vil en registrering af 
kilometertallet i synsrapporten kombineret 
med en forpligtelse til at fremlægge den 
foregående rapport gøre det lettere at 
afsløre indgreb i eller manipulation af 
kilometertælleren. Svig med 
kilometertallet bør også mere systematisk 
betragtes som en strafbar forseelse.

(23) Det skønnes, at kilometertallet er 
manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de 
brugte biler, der sælges, hvilket medfører 
betydelige samfundsmæssige omkostninger 
på flere milliarder euro om året og en 
ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske 
stand. Med henblik på at bekæmpe svig 
med kilometertallet bør Kommissionen 
overveje betimeligheden i at forelægge 
nye forslag inden for rammerne af 
forbrugerbeskyttelsespolitikken.

Or. es

Begrundelse

En kilometertæller er ikke en anordning, der er reguleret eller obligatorisk med henblik på 
typegodkendelse af køretøjet eller kørsel hermed. Det er et rent informativt instrument, og det 
er det, det er udformet til. Retsgrundlaget for forslaget gør det ikke muligt at medtage dette 
spørgsmål. Det bør snarere ske inden for rammerne af forbrugerbeskyttelsespolitikken.

Ændringsforslag 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Akkreditering af synsvirksomheder i 
henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 
om kravene til akkreditering og 
markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter må ikke 
udgøre en forpligtelse for 
medlemsstaterne.

Or. pl
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Ændringsforslag 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Teknisk kontrol er en del af en bredere 
reguleringsordning, der gælder for 
køretøjer i hele deres levetid, fra 
godkendelse over registrering og syn til 
ophugning. Udvikling og sammenkobling 
af nationale og fabrikanters elektroniske 
databaser bør i princippet bidrage til at 
forbedre effektiviteten af den samlede 
administration af køretøjet og mindske 
omkostninger og administrative byrder.
Kommissionen bør derfor foretage en 
undersøgelse af gennemførligheden af og 
omkostninger og fordele ved at oprette en 
europæisk elektronisk 
informationsplatform for køretøjer til 
dette formål.

(25) Teknisk kontrol er en del af en bredere 
reguleringsordning, der gælder for 
køretøjer i hele deres levetid, fra 
godkendelse over registrering og syn til 
ophugning. Udvikling og sammenkobling 
af nationale og fabrikanters elektroniske 
databaser vil bidrage til at forbedre 
effektiviteten af den samlede 
administration af køretøjet og mindske 
omkostninger og administrative byrder.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Eftersom formålet med denne 
forordning er at fremme en yderligere 
harmonisering og standardisering af den 
periodiske tekniske kontrol af køretøjer, 
som i sidste ende skal føre til et indre 
marked for periodisk teknisk kontrol i EU 
med gensidig anerkendelse af 
synsrapporter, som gør det muligt at 
kontrollere et køretøj i en hvilken som 
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helst medlemsstat, bør Kommissionen 
udarbejde en rapport om fremskridtene i 
forbindelse med denne harmonisering for 
at fastslå, om det er muligt at opnå 
gensidig anerkendelse.

Or. en

Begrundelse

For at opnå et indre marked for teknisk kontrol er der behov for en køreplan for fuldstændig 
og gensidig anerkendelse af synsrapporter.

Ændringsforslag 86
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at supplere denne forordning med 
nærmere tekniske bestemmelser bør 
beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tillægges Kommissionen 
med henblik på i relevante tilfælde at tage 
hensyn til udviklingen inden for Unionens 
lovgivning om typegodkendelse i relation 
til køretøjsklasser og behovet for at tilpasse 
bilagene til den tekniske udvikling. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(26) For at ajourføre denne forordning bør 
beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tillægges Kommissionen 
med henblik på i relevante tilfælde at tage 
hensyn til udviklingen inden for Unionens 
lovgivning om typegodkendelse i relation 
til køretøjsklasser og behovet for at tilpasse 
bilagene til den tekniske udvikling. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en



AM\931123DA.doc 33/145 PE507.994v01-00

DA

Ændringsforslag 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Målet for denne forordning, nemlig 
at fastsætte fælles mindstekrav og 
harmoniserede regler om gennemførelsen 
af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Lovrammerne for kontrollerne bør bevares i den nuværende form og forslaget til forordning 
ændres til et forslag til direktiv, således at det overlades til medlemsstaterne at fastlægge 
bestemmelserne for tilrettelægningen af den periodiske tekniske kontrol med motorkøretøjer.

Ændringsforslag 88
Georges Bach

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Målet for denne forordning, nemlig at 
fastsætte fælles mindstekrav og 
harmoniserede regler om gennemførelsen 
af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 

(29) Målet for denne forordning, nemlig at 
fastsætte fælles mindstekrav og 
harmoniserede regler om gennemførelsen 
af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
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gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
Medlemsstaterne kan beslutte sig for at 
fastsætte krav, der er højere end 
minimumsstandarderne.

Or. de

Ændringsforslag 89
Jörg Leichtfried

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Målet for denne forordning, nemlig at 
fastsætte fælles mindstekrav og 
harmoniserede regler om gennemførelsen 
af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(29) Målet for denne forordning, nemlig at 
fastsætte fælles mindstekrav og 
harmoniserede regler om gennemførelsen 
af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og en ramme af 
mindstekrav kan derfor bedre gennemføres 
på EU-plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, 
og allerede etablerede og velfungerende 
kontrolsystemer i medlemsstaterne ændres 
ikke mere en højst nødvendigt og 
indskrænkes således ikke.

Or. de

Begrundelse

Velfungerende, sikre og anerkendte systemer til teknisk kontrol af køretøjer som f.eks. det 



AM\931123DA.doc 35/145 PE507.994v01-00

DA

østrigske system med synsværksteder skal ikke påvirkes af unødig detaljeret lovgivning fra 
EU's side.

Ændringsforslag 90
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en 
ordning for periodisk teknisk kontrol af 
køretøjer.

Med dette direktiv udvides 
mindstekravene til den tekniske kontrol af 
køretøjer for herigennem at øge 
trafiksikkerheden og sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau.

Or. de

Begrundelse

Der findes allerede et system til teknisk kontrol i medlemsstaterne. Det nye ligger bl.a. i 
udvidelsen af mindstekravene til nye lovgivningsområder som f.eks. synsvirksomheder, 
inspektører og prøvningsudstyr.

Ændringsforslag 91
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en ordning 
for periodisk teknisk kontrol af køretøjer.

Ved dette direktiv indføres en ordning for 
periodisk teknisk kontrol af køretøjer.

Or. nl

Ændringsforslag 92
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en ordning 
for periodisk teknisk kontrol af køretøjer.

Ved dette direktiv indføres en ordning for 
periodisk teknisk kontrol af køretøjer, der 
anvendes på offentlig vej. Ordningen 
udføres på grundlag af tekniske 
minimumsstandarder og mindstekrav for 
at sikre et højt niveau af 
færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Et direktiv udgør et mere hensigtsmæssigt lovgivningsinstrument, der støtter standarderne for 
færdselssikkerhed og bygger på de eksisterende lovgivningsprocesser, som senest er ajourført 
i direktiv 2009/40/EF. Der er ikke behov for en forordning til gennemførelse af forslagets 
mål.

Ændringsforslag 93
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Ved denne forordning indføres en 
sikkerhedskontrol for klasse N2, N3 samt 
04. Sikkerhedskontrollen gennemføres i 
henhold til artikel 5, stk. 5 (nyt), og 
omfatter de af køretøjets komponenter, 
der ofte skal repareres og er særlig udsat 
for slid, såsom 
chassis/karosseri/tilkoblingsanordninger, 
styreapparat, dæk/hjul og bremsesystem. 
Kommissionen udarbejder det tekniske 
bilag V herom.

Or. de

Begrundelse

Sikkerhedskontrollen yder et væsentligt bidrag til trafiksikkerheden gennem den forbedrede 
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vedligeholdelse af erhvervskøretøjerne. Den gør desuden, at erhvervskøretøjerne kan 
anvendes i længere tid, og at der er færre uplanlagte perioder, hvor de ikke kan anvendes.

Ændringsforslag 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
køretøjer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på over 25 km/h af 
følgende klasser, som er omhandlet i 
direktiv 2002/24/EF, direktiv 2007/46/EF 
og i direktiv 2003/37/EF:

1. Denne forordning finder anvendelse på 
køretøjer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed på over 25 km/h af 
følgende klasser, som er omhandlet i 
direktiv 2007/46/EF og i direktiv 
2003/37/EF:

Or. fr

Ændringsforslag 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

udgår

Or. en

Begrundelse

Ulykker, hvori lette påhængsvogne er impliceret, er sjældne og skyldes for en stor del fejl fra 
førerens side – enten fordi påhængsvognen ikke er monteret korrekt eller på grund af 
upassende kørsel. Hertil kommer, at kontrollen med lette påhængsvogne vil udgøre en 
uforholdsmæssig byrde for landbrugere og små virksomheder med mange små 
påhængsvogne. Dette vil medføre øgede omkostninger og tid væk fra virksomheden.
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Ændringsforslag 96
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 97
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)
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Or. en

Begrundelse

Ulykker, hvori lette eller mellemstore påhængsvogne er impliceret, skyldes ofte overlast eller 
høj fart, hvilket bør håndhæves behørigt i forbindelse med syn ved vejsiden.

Ændringsforslag 99
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100
Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O2

Or. fr

Ændringsforslag 102
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt mellem 750 kg og 3 500 
kg – køretøjsklasse O2

Or. fr

Begrundelse

Påhængsvogne i køretøjsklasse O1 på under 500 kg registreres normalt ikke, og der bør 
derfor ikke stilles krav om periodisk teknisk kontrol af sådanne køretøjer.

Ændringsforslag 103
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O2

Or. es
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Begrundelse

Lette påhængsvogne af køretøjsklasse 01 er hjælpekøretøjer, der anvendes lejlighedsvis til 
særlige anvendelser, der falder uden for transportområdet. Lette påhængsvogne af 
køretøjsklasse 01 registreres ikke i nogen medlemsstater. Der er derfor tale om køretøjer, der 
ikke figurerer i de officielle køretøjsregistre, og de kan derfor ikke underkastes officiel 
kontrol.

Ændringsforslag 104
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O1 og O2

– påhængsvogne og sættevogne med en 
tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse O2

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater anvender ikke køretøjsklasse 01.

Ændringsforslag 105
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 106
Peter van Dalen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
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medlemsstaterne have mulighed for at udvide den tekniske kontrol til at omfatte to- og 
trehjulede motorkøretøjer.

Ændringsforslag 109
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen pålidelige statistikker for trafiksikkerhed, der viser, at der er særlige 
sikkerhedsproblemer forbundet med denne køretøjsklasse. De fleste af disse køretøjer 
anvendes til lokal eller regional transport. Motorcykelulykker skyldes i højere grad 
menneskelige fejl end tekniske defekter.

Ændringsforslag 110
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e 

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 112
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer –
køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer –
køretøjsklasse L2e, L3e, L4e, L5e og L7e

(Køretøjsklasserne, der skal kontrolleres, 
vedrører hele retsaktsforslaget; hvis 
ændringen vedtages, skal der foretages 
tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke pålægges et mindstekrav om, at knallerter skal omfattes af den 
tekniske kontrol, men dette bør gives som mulighed.

Ændringsforslag 113
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed over 40 km/h 
– køretøjsklasse T5.

udgår
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Or. nl

Ændringsforslag 114
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed over 40 km/h 
– køretøjsklasse T5.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for denne regulering. Disse køretøjer anvendes generelt ikke 
til international transport.

Ændringsforslag 115
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed over 40 km/h 
– køretøjsklasse T5.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed over 40 km/h –
køretøjsklasse T5.

– hjultraktorer i køretøjsklasse T5, der 
navnlig anvendes på offentlig vej til 
erhvervskørsel, og som har en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed over 40 km/h.

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem traktorer, som udelukkende anvendes til landbrugsformål, og 
traktorer, som anvendes til erhvervskørsel.

Ændringsforslag 117
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed over 40 km/h 
– køretøjsklasse T5.

udgår

Or. es

Begrundelse

Anvendelse i visse lande af køretøjer i køretøjsklasse T5 til andre formål end dem, de er 
designet til, berettiger ikke til medtagelse i forordningen. Som en kompromisløsning bør det 
overlades til medlemsstaterne at give mulighed for at underkaste dem periodisk kontrol.

Ændringsforslag 118
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt bestemt – hjultraktorer i køretøjsklasse T5, der 
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maksimalhastighed over 40 km/h –
køretøjsklasse T5.

navnlig anvendes på offentlig vej til 
erhvervskørsel, og som har en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed over 40 km/h –
køretøjsklasse T5.

Or. en

Ændringsforslag 119
Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed over 40 km/h –
køretøjsklasse T5.

– hjultraktorer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed over 40 km/h, som 
anvendes til vejtransport – køretøjsklasse 
T5.

Or. et

Begrundelse

Denne forordning finder ikke anvendelse på traktorer, der anvendes til land- og skovbrug, da 
de kun indgår i den normale trafik i et begrænset omfang, og eftersom yderligere 
undersøgelser ikke har påvist, at trafikulykker skyldes tekniske fejl på sådanne køretøjer.

Ændringsforslag 120
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed over 40 km/h –
køretøjsklasse T5.

– hjultraktorer med en konstruktivt bestemt 
maksimalhastighed over 40 km/h –
køretøjsklasse T5, som er godkendt af 
medlemsstaten til transport på offentlig 
vej med en lastet påhængsvogn med en 
maksimalhastighed over 40 km/h.

Or. en
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Begrundelse

I nogle medlemsstater anvendes disse køretøjer til godstransport som alternativ til 
køretøjsklasse N2 og N3. Landbrugere anvender traktorer med en maksimalhastighed over 
40 km/h, men hvis hastigheden begrænses til 40 km/h i forbindelse med godstransport, vil 
denne transportform være sekundær i forhold til den primære anvendelse. Selv om disse 
køretøjer ikke underlægges periodisk kontrol, skal de stadig opfylde de tekniske forskrifter, 
når de anvendes på offentlig vej, og medlemsstaterne kan vælge at foretage kontrol heraf.

Ændringsforslag 121
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- medlemsstaten kan desuden udvide den 
obligatoriske, periodiske tekniske kontrol 
til andre grupper af køretøjer. 
Medlemsstaten informerer Kommissionen 
om sådanne beslutninger og begrunder 
sin fremgangsmåde.

Or. de

Begrundelse

Hvis det viser sig at være nødvendigt at foretage en periodisk kontrol af køretøjsgrupper, som 
endnu ikke er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, skal medlemsstaterne have 
mulighed for at handle subsidiært.

Ændringsforslag 122
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på:

2. Medlemsstaterne kan fritage følgende 
køretøjer fra denne forordnings 
anvendelsesområde, såfremt de er 
registreret på deres territorium:
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Or. es

Begrundelse

Der bør være et vist spillerum for anvendelse af nærhedsprincippet på grund af de forskellige 
forhold i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 123
Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. påhængsvogne, som ikke skal 
registreres i medlemsstaterne

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater er det ikke nødvendigt at registrere påhængsvogne. Det er derfor ikke 
muligt at foretage teknisk kontrol af disse.

Ændringsforslag 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjer af historisk betydning – historiske køretøjer

Or. sv

Ændringsforslag 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e

Or. fr

Ændringsforslag 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjer tilhørende de væbnede styrker, 
brandvæsenet, civilbeskyttelse, 
nødberedskab eller redningstjeneste

– køretøjer, der anvendes af de væbnede 
styrker, brandvæsenet, civilbeskyttelse, 
nødberedskab eller redningstjeneste

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde er køretøjer, der anvendes af de væbnede styrker, leaset eller underlagt en 
anden udlejningsform.

Ændringsforslag 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjer, som anvendes af landbrugs-, 
gartneri-, skovbrugs-, opdræts- eller
fiskerivirksomheder, med en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed på højst 40 
km/h

– køretøjer, som anvendes til landbrugs-, 
gartneri-, skovbrugs-, opdræts- eller
fiskeriformål, og som kun anvendes på 
medlemsstatens område

Or. en
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Begrundelse

Der bør skelnes mellem traktorer, som anvendes i stedet for lastbiler, og traktorer, som 
udelukkende anvendes til landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts- eller fiskeriaktiviteter. 
Ved at begrænse disse køretøjer til medlemsstatens område, forhindres transportaktiviteter til 
det europæiske fastland.

Ændringsforslag 128
Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjer, som anvendes af landbrugs-, 
gartneri-, skovbrugs-, opdræts- eller 
fiskerivirksomheder, med en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed på højst 40 
km/h

– køretøjer, som anvendes af landbrugs-, 
gartneri-, skovbrugs-, opdræts- eller 
fiskerivirksomheder, og som ikke 
anvendes til vejtransport

Or. et

Begrundelse

Denne forordning finder kun anvendelse på køretøjer, der indgår regelmæssigt i den daglige 
trafik, og ikke på køretøjer, som anvendes væk fra vejene.

Ændringsforslag 129
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hjultraktorer med en konstruktivt 
bestemt maksimalhastighed over 40 km/h 
– køretøjsklasse T5.

Or. es

Begrundelse

Anvendelse i visse lande af køretøjer i køretøjsklasse T5 til andre formål end dem, de er 
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designet til, berettiger ikke til medtagelse i forordningen. Som en kompromisløsning bør det 
overlades til medlemsstaterne at give mulighed for at underkaste dem periodisk kontrol.

Ændringsforslag 130
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– to- og trehjulede motordrevne køretøjer 
– køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e og L7e

Or. fr

Ændringsforslag 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "to- og trehjulede køretøjer": ethvert 
motordrevent køretøj på to hjul med eller 
uden sidevogn, tricykler og quadricykler

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 132
Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "to- og trehjulede køretøjer": ethvert 
motordrevent køretøj på to hjul med eller 
uden sidevogn, tricykler og quadricykler

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "to- og trehjulede køretøjer": ethvert 
motordrevent køretøj på to hjul med eller 
uden sidevogn, tricykler og quadricykler

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 134
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "køretøj af historisk betydning": ethvert 
køretøj, som opfylder alle følgende 
betingelser:

7) "køretøj af historisk betydning": ethvert 
køretøj, som er fremstillet for mindst 30 år 
siden, og som bevares i en historisk 
korrekt tilstand.

Or. en

Begrundelse

Denne definition er for restriktiv, eftersom reservedele til historiske køretøjer ofte er nye og 
dermed ikke svarer til køretøjets historiske komponenter. Endvidere gennemgår historiske 
køretøjer ofte tekniske forandringer gennem deres levetid for at opfylde sikkerhedsbehovene. 
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Køretøjets udseende ændres ligeledes i løbet af køretøjets levetid. Trods disse forandringer 
bevarer køretøjet altid sin oprindelige karakter og ånd.

Ændringsforslag 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "køretøj af historisk betydning": ethvert 
køretøj, som opfylder alle følgende 
betingelser:

7) "historisk køretøj": ethvert køretøj, som 
opfylder alle følgende betingelser:

Or. sv

Ændringsforslag 136
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det blev fremstillet for mindst 30 år 
siden 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 137
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det vedligeholdes med reservedele, som 
efterligner køretøjets historiske 
komponenter

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 138
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det vedligeholdes med reservedele, som 
efterligner køretøjets historiske 
komponenter

– det vedligeholdes med reservedele, som
så vidt muligt efterligner køretøjets 
historiske komponenter

Or. en

Begrundelse

Det bør tilstræbes at anvende reservedele, som efterligner køretøjets historiske komponenter. 
Dog skal der tages højde for, at visse dele ikke længere kan fremstilles eller skaffes.

Ændringsforslag 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det vedligeholdes med reservedele, som 
efterligner køretøjets historiske 
komponenter

– det bevares og vedligeholdes i en 
historisk korrekt tilstand

Or. en

Ændringsforslag 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– det vedligeholdes med reservedele, som 
efterligner køretøjets historiske 
komponenter

– det vedligeholdes eller istandsættes med 
reservedele, som efterligner køretøjets 
historiske komponenter eller er samtidige

Or. de

Begrundelse

Køretøjer af historisk betydning er et kulturgode. Derfor skal kravene til definitionen også 
være klare. Kun reelt historiske køretøjer vidner om en historisk udvikling. Definitionen i 
denne forordning er den første definition af historiske køretøjer, der gives i EU-lovgivningen. 
Da den kan være en model for efterfølgende lovgivning, er det vigtigt, at den er entydig.

Ændringsforslag 141
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der er ikke foretaget ændringer af 
hoveddelenes tekniske specifikationer, 
f.eks. motor, bremser, styretøj eller 
ophæng, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der er ikke foretaget ændringer af 
hoveddelenes tekniske specifikationer, 
f.eks. motor, bremser, styretøj eller 
ophæng, og

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der er ikke foretaget ændringer af 
hoveddelenes tekniske specifikationer, 
f.eks. motor, bremser, styretøj eller 
ophæng, og

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der er ikke foretaget ændringer af 
hoveddelenes tekniske specifikationer, 
f.eks. motor, bremser, styretøj eller 
ophæng, og

– der er ikke foretaget væsentlige
ændringer af hoveddelenes tekniske 
specifikationer, f.eks. motor, bremser, 
styretøj eller ophæng, og

Or. fr

Ændringsforslag 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der er ikke foretaget ændringer af 
hoveddelenes tekniske specifikationer, 
f.eks. motor, bremser, styretøj eller 
ophæng, og

- hvor de tekniske specifikationer for 
hoveddelene, f.eks. motor, bremser, 
styretøj, køretøjets art eller ophæng, ikke 
er blevet ændret eller er samtidige
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Or. de

Ændringsforslag 146
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

udgår

Or. en

Ændringsforslag 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 149
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

udgår

Or. en

Ændringsforslag 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

– køretøjets ydre ikke er blevet ændret
eller er samtidigt

Or. de

Ændringsforslag 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjsmodellen er ikke længere 
produceres

Or. fr

Ændringsforslag 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 7 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- samtidige er:
ændringer, som var juridisk og teknisk 
mulige inden for 10 år efter fremstillingen 
af køretøjet

Or. de

Ændringsforslag 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "indehaver af en registreringsattest": 
den person, i hvis navn køretøjet er 
registreret

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 155
Anne E. Jensen
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "indehaver af en registreringsattest": den 
person, i hvis navn køretøjet er registreret

8) "indehaver af en registreringsattest": den 
person, i hvis navn køretøjet er registreret, 
eller den person, som har permanent ret 
til at anvende køretøjet

Or. en

Begrundelse

I nogle lande er brugeren af et køretøj ikke nødvendigvis ejeren. En bruger, som har 
permanent ret til at anvende køretøjet, kan have samme status som den registrerede ejer af 
køretøjet, uanset om ejerens navn fremgår af registreringsattesten. I nogle lande kan der 
endda være påført to navne på registreringsattesten. Disse forskelle kan føre til forvirring, 
hvis køretøjet kontrolleres i en anden medlemsstat, som ikke tillader en sådan ordning.

Ændringsforslag 156
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "teknisk kontrol" (syn): kontrol af, at et
køretøjs dele og komponenter er i 
overensstemmelse med gældende
sikkerheds- og miljømæssige karakteristika
på tidspunktet for godkendelse, første 
registrering eller første ibrugtagning samt 
ved eftermontering

9) "teknisk kontrol" (syn): inspektion som 
omhandlet i bilagene til dette direktiv, der 
skal sikre, at et køretøj kan anvendes 
sikkert på offentlig vej og er i 
overensstemmelse med gældende 
miljømæssige karakteristika

Or. en

Begrundelse

Bilagene vedrører bestemmelser for et køretøjs stand og standarder for komponenter. En 
gentagelse af definitionen kan føre til forvirring og overdreven anvendelse af bestemmelsen i 
forbindelse med den tekniske kontrol.
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Ændringsforslag 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "teknisk kontrol" (syn): kontrol af, at et 
køretøjs dele og komponenter er i 
overensstemmelse med gældende 
sikkerheds- og miljømæssige karakteristika
på tidspunktet for godkendelse, første 
registrering eller første ibrugtagning samt 
ved eftermontering

9) "teknisk kontrol" (syn): inspektion, der 
skal sikre, at køretøjet er egnet til at blive 
anvendt sikkert på offentlig vej og i 
overensstemmelse med de krævede
miljømæssige karakteristika

Or. fr

Ændringsforslag 158
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "teknisk kontrol" (syn): kontrol af, at et 
køretøjs dele og komponenter er i 
overensstemmelse med gældende 
sikkerheds- og miljømæssige karakteristika 
på tidspunktet for godkendelse, første 
registrering eller første ibrugtagning samt
ved eftermontering

9) "teknisk kontrol" (syn): kontrol af, at et
køretøj er sikkert at anvende på offentlig 
vej og er i overensstemmelse med 
gældende miljømæssige karakteristika 
samt kontrol af, at et køretøjs dele og 
komponenter er i overensstemmelse med 
gældende sikkerheds- og miljømæssige 
karakteristika på tidspunktet for 
godkendelse, første registrering eller første 
ibrugtagning eller ved eftermontering

Or. en

Ændringsforslag 159
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "inspektør": en person, som en 
medlemsstat har godkendt til at foretage
teknisk kontrol i en synsvirksomhed eller 
på vegne af den kompetente myndighed

13) "inspektør": en person, som en 
medlemsstat eller dens kompetente 
myndighed har godkendt til at foretage 
teknisk kontrol i en synsvirksomhed eller 
på vegne af den kompetente myndighed

Or. es

Begrundelse

I visse medlemsstater er beføjelserne vedrørende teknisk kontrol overdraget til de regionale 
myndigheder.

Ændringsforslag 160
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "inspektør": en person, som en 
medlemsstat har godkendt til at foretage 
teknisk kontrol i en synsvirksomhed eller 
på vegne af den kompetente myndighed

13) "inspektør": en person, som en 
medlemsstat eller en kompetent
myndighed har godkendt til at foretage 
teknisk kontrol, og som er tilknyttet en 
synsvirksomhed eller handler på vegne af 
den kompetente myndighed

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at inspektøren enten skal være tilknyttet en synsvirksomhed eller en 
myndighed.

Ændringsforslag 161
Georges Bach

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "inspektør": en person, som en 
medlemsstat har godkendt til at foretage 
teknisk kontrol i en synsvirksomhed eller 
på vegne af den kompetente myndighed

13) "inspektør": en person, som en 
medlemsstat har godkendt til at foretage 
teknisk kontrol enten i en synsvirksomhed 
eller på vegne af den kompetente 
myndighed

Or. en

Begrundelse

Synsvirksomheder og deres inspektører skal være behørigt godkendt i overensstemmelse med 
de internationale standarder (ISO/IEC 17020:2012 vedrørende synsvirksomheder i klasse A).

Ændringsforslag 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder, 
herunder dem, der udfører autoreparation, 
der er godkendt af en medlemsstat til at 
foretage teknisk kontrol

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder, 
herunder dem, der udfører autoreparation, 
der er godkendt af en medlemsstat til at 
foretage teknisk kontrol;
hvis et privat organ eller en privat 
virksomhed, som foretager teknisk 
kontrol, også forhandler, sælger, leaser, 
vedligeholder og reparerer køretøjer, skal 
medlemsstaterne især sikre, at 
virksomhederne er uvildige og foretager 
kontrol af høj kvalitet

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere garantier for objektivt bilsyn og færdselssikkerhed som den 
eneste metode til at beskytte forbrugeren mod unødvendige og dyre reparationer.
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Ændringsforslag 163
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder,
herunder dem, der udfører 
autoreparation, der er godkendt af en 
medlemsstat til at foretage teknisk kontrol

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder, der er 
godkendt af en medlemsstat til at foretage 
teknisk kontrol

Or. de

Begrundelse

Den klare adskillelse af syn og reparation gør, at værksteder ikke kan have en dobbeltfunktion 
som synsvirksomheder uden omfattende organisatoriske, personalemæssige og finansielle 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 164
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder,
herunder dem, der udfører 
autoreparation, der er godkendt af en 
medlemsstat til at foretage teknisk kontrol

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder, der er 
godkendt af en medlemsstat til at foretage 
teknisk kontrol

Or. fr

Begrundelse

Synsvirksomhedernes formelle uafhængighed af autoreparationsværkstederne bør sikres for 
at forebygge interessekonflikter.

Ændringsforslag 165
Georges Bach
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder,
herunder dem, der udfører 
autoreparation, der er godkendt af en 
medlemsstat til at foretage teknisk kontrol

15) "synsvirksomhed": offentlige eller 
private organer eller virksomheder, der er 
godkendt af en medlemsstat til at foretage 
teknisk kontrol; for at sikre 
synsvirksomhedernes nødvendige 
uafhængighed og objektivitet, må disse 
virksomheder ikke vedligeholde, reparere, 
sælge eller lease køretøjer; hvis en 
medlemsstat sikrer denne uvildighed ved 
at garantere en effektiv adskillelse mellem 
førnævnte forretningsaktiviteter og den 
tekniske kontrol (hvad angår 
forretningsmæssige, personlige og 
økonomiske forbindelser), kan 
virksomheden undtages fra denne 
bestemmelse

Or. en

Ændringsforslag 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 16 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "database til registrering af 
kilometertal": en database i en 
medlemsstat til lagring af kilometertallet 
for et køretøj, der er registreret i 
medlemsstaten

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af centrale databaser til registrering af kilometertallet for samtlige registrerede 
biler vil i væsentlig grad bidrage til at bekæmpe svig hermed.
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Ændringsforslag 167
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
i overensstemmelse med denne forordning 
i den medlemsstat, hvor de er registreret.

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
i en af medlemsstaterne uafhængig af, 
hvilket land de er registreret i. Denne 
kontrol anerkendes i alle 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil
i overensstemmelse med denne forordning
i den medlemsstat, hvor de er registreret.

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer i overensstemmelse med
dette direktiv i den medlemsstat, hvor de er 
registreret.

Or. nl

Ændringsforslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 

1. Der skal foretages periodisk kontrol af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil 
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i overensstemmelse med denne forordning 
i den medlemsstat, hvor de er registreret.

i overensstemmelse med denne forordning 
i hele EU.

Or. ro

Begrundelse

For at fuldføre EU's indre marked bør det være muligt at foretage kontrol i en hvilken som 
helst EU-medlemsstat.

Ændringsforslag 170
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Teknisk kontrol udføres udelukkende af 
en medlemsstats kompetente myndighed 
eller af synsvirksomheder, der er 
godkendt af medlemsstaterne.

2. Teknisk kontrol udføres principielt af 
synsvirksomhederne i den medlemsstat, 
hvor det respektive køretøj er registreret.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at synsvirksomhederne i en medlemsstat kun er kompetente til kontrol af 
køretøjer, som er registreret i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Teknisk kontrol udføres udelukkende af 
en medlemsstats kompetente myndighed 
eller af synsvirksomheder, der er godkendt 
af medlemsstaterne.

2. Teknisk kontrol udføres udelukkende af 
en medlemsstats kompetente myndighed 
eller af synsvirksomheder, der er godkendt 
af medlemsstaterne, eller af de udpegede 
tilsynsorganer.
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Or. en

Ændringsforslag 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Teknisk kontrol udføres udelukkende af 
en medlemsstats kompetente myndighed 
eller af synsvirksomheder, der er godkendt 
af medlemsstaterne.

2. Teknisk kontrol udføres udelukkende af 
en medlemsstats kompetente myndighed 
eller af et offentligt organ, der er udpeget 
hertil af staten, eller af de organer eller 
virksomheder, der er udpeget og 
overvåges af staten, herunder 
autoriserede private organer.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om tilrettelæggelse af systemerne for teknisk kontrol er for restriktivt for 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 173
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at undgå interessekonflikter 
mellem synsvirksomheder og de 
virksomheder, der udfører reparationer, 
må synsvirksomheder eller virksomheder 
med samme interesser ikke reparere 
køretøjer, som er blevet kontrolleret inden 
for det forløbne år.

Or. en
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Ændringsforslag 174
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, adgang til de 
tekniske oplysninger, der er nødvendige 
for at foretage periodisk teknisk kontrol, 
jf. bilag I. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen er ikke nødvendig i dette direktiv. Udvekslingen af oplysninger er allerede 
indeholdt i forordning (EF) nr. 715/2007 (artikel 6, stk. 1, og artikel 3, stk. 14) og forordning 
(EF) nr. 595/2009 (artikel 6, stk. 1, og artikel 3, stk. 11). Der er dermed tale om en gentagelse 
af kravet om udveksling af oplysninger. Bilag I bør derfor udgå.

Ændringsforslag 175
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, adgang til de 
tekniske oplysninger, der er nødvendige for 
at foretage periodisk teknisk kontrol, jf. 
bilag I. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter 

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne og 
prøvningsudstyrsfabrikanterne, eller i 
givet fald den kompetente myndighed, de
samme tekniske oplysninger, der er 
nødvendige for at foretage periodisk 
teknisk kontrol, jf. bilag I. Kommissionen 
vedtager gennemførelsesbestemmelser 
angående procedurerne for adgang til de 
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den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

tekniske oplysninger og undersøger 
muligheden for et enkelt adgangspunkt 
som fastsat i bilag I, efter den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i 
artikel 16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at fremme udvekslingen af oplysninger mellem køretøjsfabrikanter, synsvirksomheder og 
prøvningsudstyrsfabrikanter skal køretøjsfabrikanterne give de samme oplysninger, og 
Kommissionen skal ligeledes undersøge muligheden for et enkelt adgangspunkt til disse 
oplysninger.

Ændringsforslag 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, adgang til de 
tekniske oplysninger, der er nødvendige for 
at foretage periodisk teknisk kontrol, jf.
bilag I. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, adgang til de 
tekniske oplysninger, der er nødvendige for 
at foretage periodisk teknisk kontrol, i 
henseende til bestemmelserne om adgang 
til oplysninger omhandlet i forordning 
(EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009. 
Kommissionen vedtager inden denne 
retsakts ikrafttræden
gennemførelsesbestemmelser om, hvilke 
tekniske oplysninger der er nødvendige 
for at foretage teknisk kontrol i henhold 
til bilag II, punkt 3, og angående 
procedurerne for adgang til relevante
tekniske oplysninger efter den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i 
artikel 16, stk. 2.

Or. fr
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Ændringsforslag 177
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Køretøjsfabrikanterne skal give 
synsvirksomhederne, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, adgang til de
tekniske oplysninger, der er nødvendige 
for at foretage periodisk teknisk kontrol, 
jf. bilag I. Kommissionen vedtager
gennemførelsesbestemmelser angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

3. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser om indholdet
af de tekniske oplysninger og angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, som køretøjsfabrikanterne 
skal udlevere, og som er fastsat i bilag I, 
efter den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Det synes ikke hensigtsmæssigt, at køretøjsfabrikanterne skal bære ansvaret for at fastlægge, 
hvilke tekniske oplysninger der skal udleveres.

Ændringsforslag 178
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Kapitel III – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KRAV VEDRØRENDE TEKNISK 
KONTROL

MINDSTEKRAV VEDRØRENDE 
TEKNISK KONTROL

Or. de

Ændringsforslag 179
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den enkelte medlemsstat kan frit 
vælge at støtte den tekniske kontrol, hvis 
ejeren af køretøjet vælger at reducere 
kontrolintervallet til et år. Støtteperioden 
begynder tidligst ti år efter første 
registrering af køretøjet.

Or. de

Begrundelse

Når det er frivilligt for ejeren af et køretøj, om denne vil lade sit køretøj, der er mere end 10 
år gammelt, kontrollere en gang om året, forventes antallet af ulykker og dermed 
følgeomkostningerne af ulykker at blive reduceret. En del af disse besparelser skal bruges til 
finansiel støtte til disse foranstaltninger. Denne fremgangsmåde svarer til, at der indføres et 
bonussystem.

Ændringsforslag 180
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis registreringsattesten skifter 
indehaver, skal køretøjer i klasse L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og L7e, som blev 
taget i brug mere end fire år tidligere, 
først underkastes en teknisk kontrol.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af uenigheden om indvirkningen af motorcyklers dårlige stand på 
ulykkesstatistikkerne virker det urimeligt at kræve periodisk teknisk kontrol af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer. Imidlertid bør der af hensyn til forbrugerbeskyttelsen 
kræves synsrapport i tilfælde af salg af to- og trehjulede køretøjer, som er mere end fire år 
gamle.
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Ændringsforslag 181
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan kræve, at 
køretøjer, der tilhører en bestemt 
køretøjsklasse, og som er registreret i 
medlemsstaten, underkastes en hyppigere 
teknisk kontrol.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til færdselssikkerheden kan en hvilken som helst medlemsstat foretage teknisk 
kontrol af et køretøj. Desuden tillader bestemmelsen udtrykkeligt en hyppigere teknisk kontrol 
af et køretøj.

Ændringsforslag 182
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 183
Peter van Dalen

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. fr
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Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at udvide den tekniske kontrol til at omfatte to- og 
trehjulede motorkøretøjer.

Ændringsforslag 186
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. en

Ændringsforslag 187
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at udvide den tekniske kontrol til at omfatte to- og 
trehjulede motorkøretøjer.
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Ændringsforslag 188
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. en

Ændringsforslag 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 190
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang og derefter mindst
hvert andet år eller i overensstemmelse 
med bestemmelserne i medlemsstaten

Or. de
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Ændringsforslag 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e: 
seks år efter, at køretøjet er registreret 
første gang, og derefter hvert fjerde år

Or. en

Ændringsforslag 192
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

– Køretøjer i klasse L5e, L6e og L7e: fire 
år efter, at køretøjet er registreret første 
gang, og derefter hvert andet år

Or. fi

Ændringsforslag 193
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette og derefter hvert år

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet 
er registreret første gang, efterfølgende to 
år efter dette
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Or. ro

Ændringsforslag 194
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år 

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter
mindst hvert andet år eller i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
medlemsstaten 

Or. de

Begrundelse

Der bør ikke foreligge et mindstekrav om, at køretøjer i klasse M1, N1 og O2 skal 
kontrolleres hvert år, men dette bør gives som mulighed.

Ændringsforslag 195
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

– Køretøjer i klasse M1 og N1: fire år efter, 
at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

Or. nl

Ændringsforslag 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

– Køretøjer i klasse M1 og N1: fire år efter, 
at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en kontrol- og registreringsordning for lette påhængsvogne fører ikke 
nødvendigvis til en reduktion i antallet af ulykker, hvori disse vogne er impliceret, men vil 
derimod medføre yderligere omkostninger og byrder for en lang række brugere.

Ændringsforslag 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang,
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år 

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert andet år 

Or. fr

Ændringsforslag 198
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang,
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år 

– Køretøjer i klasse M1 og N1: fire år efter, 
at køretøjet er registreret første gang, og 
derefter hvert andet år 
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Or. fr

Begrundelse

Den øgede kontrolhyppighed for køretøjer, som er mere end seks år gamle, er ubegrundet i 
forhold til sikkerhedsgevinsten og indebærer ikke uvæsentlige administrative og finansielle 
meromkostninger Desuden virker det urimeligt at underkaste påhængsvogne i klasse O2 
samme kontrolhyppighed som motordrevne køretøjer.

Ændringsforslag 199
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

– Køretøjer i klasse M1 og N1: fire år efter, 
at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

Or. en

Ændringsforslag 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang,
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år 

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert andet år 

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at øge hyppigheden af de tekniske kontroller af køretøjer i 
klasse M1, N2 og O2.
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Ændringsforslag 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

– Køretøjer i klasse M1 og N1: fire år efter, 
at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

Or. en

Begrundelse

Ulykker, hvori lette eller mellemstore påhængsvogne er impliceret, skyldes ofte overlast eller 
høj fart, hvilket bør håndhæves behørigt i forbindelse med syn ved vejsiden.

Ændringsforslag 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang,
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

– Køretøjer i klasse M1, N1, O2, L5e, L6e
og L7e: fire år efter, at køretøjet er 
registreret første gang, og derefter hvert
andet år

Or. en

Ændringsforslag 203
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år 

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette

Or. ro

Ændringsforslag 204
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang,
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år 

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert andet år 

Or. fr

Ændringsforslag 205
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

– Køretøjer i klasse M1 og N1: fire år efter, 
at køretøjet er registreret første gang, 
efterfølgende to år efter dette og derefter 
hvert år

Or. en
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Ændringsforslag 206
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, T5, O3 og O4: et 
år efter, at køretøjet er registreret første 
gang, og derefter hvert år.

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 207
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert år.

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter i henhold til bestemmelserne i 
medlemsstaten.

Or. de

Begrundelse

Der bør ikke foreligge et mindstekrav om, at køretøjer i klasse M2, M3, N2, N3, T5, O3 og O4 
skal kontrolleres hvert år, men dette bør stå åbent som en mulighed.

Ændringsforslag 208
Peter van Dalen

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, T5, O3 og O4: et 
år efter, at køretøjet er registreret første 
gang, og derefter hvert år.

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert år.

Or. nl

Ændringsforslag 209
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert år.

– Køretøjer i klasse M1, der er registreret 
som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer 
i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år 
efter, at køretøjet er registreret første gang, 
og derefter hvert andet år.

Or. fi

Ændringsforslag 210
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Køretøjer i klasse T5, der især anvendes 
på offentlig vej til erhvervskørsel: fire år,
efter at køretøjet blev registreret første 
gang, og derefter hvert andet år.

Or. en
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Ændringsforslag 211
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Køretøjer i klasse 02: seks år, efter at 
køretøjet blev registreret første gang, og 
derefter hvert tredje år.

Or. fr

Begrundelse

Hvis påhængsvogne i klasse O2 ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan de udgøre en fare for de 
øvrige trafikanter, især på grund af deres størrelse og vægt. Det bør følgelig overvejes at 
kræve teknisk kontrol med passende hyppighed af bl.a. opbygningens stand og af 
bremsesystemet.

Ændringsforslag 212
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske 
kontrol, efter at køretøjet er registreret 
første gang, skal det underkastes en 
teknisk kontrol hvert år derefter.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske 
kontrol, efter at køretøjet er registreret 
første gang, skal det underkastes en 
teknisk kontrol hvert år derefter.

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør 
medlemsstaterne have mulighed for at øge hyppigheden af de tekniske kontroller af køretøjer i 
klasse M1 og N1.

Ændringsforslag 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på
tidspunktet for den første tekniske 
kontrol, efter at køretøjet er registreret 
første gang, skal det underkastes en 
teknisk kontrol hvert år derefter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 215
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller udviser alvorlige 
sikkerhedsmæssige mangler på tidspunktet 
for den første tekniske kontrol, efter at 
køretøjet er registreret første gang, skal det 
underkastes en teknisk kontrol hvert år 
derefter.

Or. de

Begrundelse

Undersøgelsen bør også gennemføres ved alvorlige sikkerhedsmæssige mangler, som følger 
af kørselsadfærden eller håndteringen af køretøjet. Denne praksis ændres ikke principielt.

Ændringsforslag 216
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt mere end 150 000 km på tidspunktet 
for den første tekniske kontrol, efter at 
køretøjet er registreret første gang, skal det 
underkastes en teknisk kontrol hvert år 
derefter.

Or. de

Ændringsforslag 217
Isabelle Durant

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 120 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

Or. en

Ændringsforslag 218
Mathieu Grosch

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske 
kontrol, efter at køretøjet er registreret 
første gang, skal det underkastes en teknisk 
kontrol hvert år derefter.

2. Hvis køretøjet har kørt 160 000 km, eller
hvis det er mere end ti år siden, at 
køretøjet er registreret første gang, skal det 
underkastes en teknisk kontrol hvert år 
derefter.

Or. de

Ændringsforslag 219
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert andet år derefter.
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Or. fi

Ændringsforslag 220
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert andet år derefter eller for hver kørte 
160 000 km.

Or. ro

Ændringsforslag 221
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har
kørt 160 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

2. Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt 200 000 km eller derover på 
tidspunktet for den første tekniske kontrol, 
efter at køretøjet er registreret første gang, 
skal det underkastes en teknisk kontrol 
hvert år derefter.

Or. lt

Ændringsforslag 222
Hubert Pirker

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehaveren af registreringsattesten kan 
anmode synsvirksomheden eller i givet fald 
den kompetente myndighed om at foretage 
teknisk kontrol i en periode fra 
begyndelsen af den måned, der går forud 
for månedsdatoen, jf. stk. 1, og indtil 
udgangen af den anden måned efter denne 
dato, uden at datoen for den næste tekniske 
kontrol berøres.

3. Indehaveren af registreringsattesten kan 
anmode synsvirksomheden eller i givet fald 
den kompetente myndighed om at foretage 
teknisk kontrol i en periode fra 
begyndelsen af den måned, der går forud 
for månedsdatoen, jf. stk. 1, og indtil 
udgangen af den sjette måned efter denne 
dato, uden at datoen for den næste tekniske 
kontrol berøres.

Or. de

Begrundelse

Denne tolerancefrist på seks måneder har i flere årtier vist sig at fungere, f.eks. i Østrig, 
teknisk, i praksis og med hensyn til kundevenlighed og vil bidrage til mere fleksibilitet.

Ændringsforslag 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indehaveren af registreringsattesten kan 
anmode synsvirksomheden eller i givet fald 
den kompetente myndighed om at foretage 
teknisk kontrol i en periode fra 
begyndelsen af den måned, der går forud 
for månedsdatoen, jf. stk. 1, og indtil 
udgangen af den anden måned efter 
denne dato, uden at datoen for den næste 
tekniske kontrol berøres.

3. Indehaveren af registreringsattesten kan 
anmode synsvirksomheden eller i givet fald 
den kompetente myndighed eller de 
organer eller virksomheder, der er 
udpeget og overvåges af staten om at 
foretage teknisk kontrol i en periode fra 
begyndelsen af den måned, der går forud 
for månedsdatoen, jf. stk. 1, uden at datoen 
for den næste tekniske kontrol berøres.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at et køretøj altid er forsynet med en gyldig synsrapport. Den fleksibilitet, der 
følger af at underkaste køretøjet en teknisk kontrol på hver årsdag for datoen for første 
registrering, er ikke gensidigt accepteret i alle medlemsstater, hvilket kan medføre 
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uforholdsmæssige sanktioner for kommercielle transportoperatører.

Ændringsforslag 224
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset bestemmelserne i bilag I til VI 
kan medlemsstaterne fremrykke 
tidspunktet for den første obligatoriske 
tekniske kontrol og i givet fald indføre 
krav om, at køretøjet skal undersøges 
inden registrering og underkastes 
yderligere syn.

Or. de

Ændringsforslag 225
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– når køretøjets sikkerheds- og 
miljørelaterede systemer og komponenter 
er ændret eller modificeret

udgår

Or. en

Ændringsforslag 226
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i tilfælde af en ændring af indehaveren 
af et køretøjs registreringsattest.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 227
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i tilfælde af en ændring af indehaveren 
af et køretøjs registreringsattest.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 228
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i tilfælde af en ændring af indehaveren 
af et køretøjs registreringsattest.

Udgår

Or. de

Ændringsforslag 229
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i tilfælde af en ændring af indehaveren 
af et køretøjs registreringsattest.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 230
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i tilfælde af en ændring af indehaveren 
af et køretøjs registreringsattest.

udgår

Or. lt

Ændringsforslag 231
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i tilfælde af en ændring af indehaveren af 
et køretøjs registreringsattest.

– i tilfælde af en ændring af indehaveren af 
et køretøjs registreringsattest, medmindre 
den tidligere indehaver har fået køretøjet 
godkendt ved teknisk kontrol inden for de 
seneste tre måneder og ikke falder ind 
under de andre tilfælde, der er omhandlet 
i nærværende punkt.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at dække de situationer, hvor mulige købere af brugte 
køretøjer ønsker at få sikkerhed for, at det køretøj, de agter at købe, er blevet godkendt ved 
den tekniske kontrol. Denne slags køb er meget udbredt i visse medlemsstater, og det sikrer 
den nye bruger, at han køber et køretøj, der er i god teknisk stand. Bestemmelsen skal 
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naturligvis ikke finde anvendelse, når køretøjet har været involveret i en alvorlig ulykke eller 
er blevet væsentligt ændret.

Ændringsforslag 232
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- når et køretøj i klasse M1 eller N1 har 
kørt over 160 000 km.

Or. en

Begrundelse

Køretøjer, som har kørt mange kilometer, har ofte sværere ved at opfylde de sikkerheds- og 
miljømæssige standarder.

Ændringsforslag 233
Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- når et køretøj har kørt over 160 000 km.

Or. nl

Ændringsforslag 234
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den tekniske kontrol skal omfatte de 
områder, der er omhandlet i bilag II, punkt 

1. Den tekniske kontrol skal som minimum
omfatte de områder, der er omhandlet i 
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2. bilag II, punkt 2.

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at der er tale om mindstekrav.

Ændringsforslag 235
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hvert af de i stk. 1 nævnte områder 
skal medlemsstatens kompetente 
myndigheder eller synsvirksomheden 
foretage en teknisk kontrol, der mindst 
omfatter de punkter, som er anført i bilag 
II, punkt 3, og benytter den metode, der
gælder for kontrol af de punkter.

2. For hvert af de i stk. 1 nævnte områder 
skal medlemsstatens kompetente 
myndigheder eller synsvirksomheden 
foretage en teknisk kontrol, der mindst 
omfatter de punkter, som er anført i bilag 
II, punkt 3, og benytter den metode, der
anbefales, eller alternativt en tilsvarende 
metode, for kontrol af de punkter.

Or. de

Begrundelse

De nævnte prøvningsmetoder omhandler mindstekrav i form af anbefalinger. Der kan 
alternativt eller som supplement anvendes andre prøvningsmetoder af samme eller højere 
kvalitet for at tage højde for eventuelle videreudviklinger af kontrollen samt køretøjet og dets 
elektroniske systemer.

Ændringsforslag 236
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hvert af de i stk. 1 nævnte områder 
skal medlemsstatens kompetente 
myndigheder eller synsvirksomheden 

2. For hvert af de i stk. 1 nævnte områder 
skal medlemsstatens kompetente 
myndigheder eller synsvirksomheden 
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foretage en teknisk kontrol, der mindst 
omfatter de punkter, som er anført i bilag 
II, punkt 3, og benytter den metode, der 
gælder for kontrol af de punkter.

foretage en teknisk kontrol, der mindst og 
så vidt muligt omfatter de punkter, som er 
anført i bilag II, punkt 3, og benytter den 
metode, der gælder for kontrol af de 
punkter.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse tillader alternative kontrolmetoder, hvis de er godkendt af medlemsstaten 
(eller af medlemsstatens kompetente myndigheder). Denne vigtige fleksibilitet kan forbedre 
håndteringen af ikke-standardkøretøjer eller nedbrudt udstyr. Standarderne vil fortsat være 
beskyttet, eftersom bilagene kræver, at de alternative metoder er godkendt af de kompetente 
myndigheder.

Ændringsforslag 237
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset mindstekravene i bilag II kan 
medlemsstaterne udvide antallet af 
punkter, der skal undersøges.

Or. de

Ændringsforslag 238
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– væsentlige mangler, som kan påvirke 
køretøjets sikkerhed eller udsætte andre 
trafikanter for risiko, og andre mere 
alvorlige uoverensstemmelser

– væsentlige mangler, som kan påvirke 
køretøjets sikkerhed eller udsætte andre 
trafikanter for risiko, og mangler, som 
udgør en overtrædelse af relevant 
lovgivning og normer for støj og 
gasemissioner, navnlig støj, partikler, 
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CO2- og NOx-emissioner, samt andre mere 
alvorlige uoverensstemmelser

Or. en

Ændringsforslag 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– farlige mangler, som udgør en direkte og 
umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og
er af en sådan karakter, at køretøjet ikke 
under nogen omstændigheder må benyttes 
på vejnettet.

– farlige mangler, som udgør en direkte og 
umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og
berettiger medlemsstaten eller de 
kompetente myndigheder til ikke at 
tillade, at køretøjet benyttes på vejnettet.

Or. fr

Ændringsforslag 240
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, der har foretaget 
en teknisk kontrol af et køretøj, skal 
udstede en synsrapport for dette køretøj, og 
den skal mindst indeholde de elementer, 
der er fastsat i bilag IV.

1. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, der har foretaget 
en teknisk kontrol af et køretøj, skal 
udstede en elektronisk synsrapport for 
dette køretøj, og den skal mindst indeholde 
de elementer, der er fastsat i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Synsrapporten bør af hensyn til dokumentsikkerheden og effektiviteten altid forefindes i 
elektronisk form, og den kan ikke pålægges forelagt af den person, der fremstiller køretøjet til 
syn, da denne person i mange tilfælde ikke er køretøjets ejer. Dette gælder ligeledes i 
forbindelse med de håndhævende myndigheders syn ved vejsiden.
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Ændringsforslag 241
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, der har foretaget 
en teknisk kontrol af et køretøj, skal 
udstede en synsrapport for dette køretøj, og 
den skal mindst indeholde de elementer, 
der er fastsat i bilag IV.

1. Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, der har foretaget 
en teknisk kontrol og/eller en 
sikkerhedskontrol af et køretøj, skal 
udstede en synsrapport for dette køretøj, og 
den skal mindst indeholde de elementer, 
der er fastsat i bilag IV og bilag V (nyt).
Kommissionen udarbejder en europæisk 
ensartet formular til brug ved både den 
tekniske kontrol og sikkerhedskontrollen.

Or. de

Begrundelse

Kun med en ensartet europæisk formular kan det sikres, at synsrapporterne kan kontrolleres i 
hele EU med henblik på et teknisk syn ved vejsiden.

Ændringsforslag 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med forbehold af artikel 5 anerkender 
en medlemsstat i tilfælde af 
omregistrering af et køretøj med 
oprindelse i en anden medlemsstat en 
synsrapport udstedt af enhver anden 
medlemsstat på samme måde, som hvis 
den selv havde udstedt synsrapporten, 
forudsat at rapporten er gyldig i forhold 
til reglerne for kontrolhyppighed i den 
medlemsstat, der foretager 
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omregistreringen. I tvivlstilfælde kan 
medlemsstaterne verificere synsrapporten, 
før den anerkendes. Medlemsstaterne 
sender Kommissionen en beskrivelse af 
synsrapporten inden datoen for dette 
direktivs ikrafttræden. Kommissionen 
informerer det i artikel 16 omhandlede 
udvalg.

Or. en

Begrundelse

Gensidig anerkendelse af synsrapporter i forbindelse med grænseoverskridende 
omregistrering er et afgørende led i udviklingen af et egentligt indre marked. 
Ændringsforslaget tager højde for den seneste retspraksis fra EU-Domstolen (C-150711).

Ændringsforslag 243
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden og senest 3 år derefter 
meddeler synsvirksomhederne elektronisk 
medlemsstatens kompetente myndighed 
oplysningerne i de udstedte synsrapporter. 
Denne meddelelse skal foretages inden for 
en rimelig frist efter udstedelsen af 
synsrapporterne. Indtil denne dato må 
synsvirksomheden meddele den 
kompetente myndighed disse oplysninger 
på enhver anden måde. Den kompetente 
myndighed skal opbevare disse 
oplysninger i 36 måneder fra 
modtagelsesdatoen.

3. Fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden og senest 1 år derefter
udsteder synsvirksomhederne kun 
synsrapporten i elektronisk form. De
meddeler ligeledes elektronisk 
medlemsstatens kompetente myndighed 
oplysningerne i de udstedte synsrapporter. 
Denne meddelelse skal foretages inden for 
en rimelig frist efter udstedelsen af 
synsrapporterne. Indtil denne dato må 
synsvirksomheden meddele den 
kompetente myndighed disse oplysninger 
på enhver anden måde. Den kompetente 
myndighed skal opbevare disse 
oplysninger i 36 måneder fra 
modtagelsesdatoen.

Or. en
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Begrundelse

Synsrapporten bør af hensyn til dokumentsikkerheden og effektiviteten altid forefindes i 
elektronisk form, og den kan ikke pålægges forelagt af den person, der fremstiller køretøjet til 
syn, da denne person i mange tilfælde ikke er køretøjets ejer. Dette gælder ligeledes i 
forbindelse med de håndhævende myndigheders syn ved vejsiden.

Ændringsforslag 244
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at kontrollere 
kilometertallet skal inspektøren pålægge 
den person, der fremstiller køretøjet til syn, 
at forelægge den synsrapport, der er 
udstedt efter den foregående tekniske 
kontrol, medmindre denne oplysning er 
fremsendt elektronisk efter den foregående 
tekniske kontrol.

4. Med henblik på at kontrollere 
kilometertallet, hvor dette er muligt, skal 
inspektøren pålægge den person, der 
fremstiller køretøjet til syn, at forelægge 
den synsrapport, der er udstedt efter den 
foregående tekniske kontrol, medmindre 
denne oplysning er fremsendt elektronisk 
efter den foregående tekniske kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 245
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at kontrollere 
kilometertallet skal inspektøren pålægge 
den person, der fremstiller køretøjet til syn, 
at forelægge den synsrapport, der er 
udstedt efter den foregående tekniske 
kontrol, medmindre denne oplysning er 
fremsendt elektronisk efter den foregående 
tekniske kontrol.

4. Med henblik på at kontrollere 
kilometertallet skal inspektøren pålægge 
den person, der fremstiller køretøjet til syn, 
at forelægge den synsrapport, der er 
udstedt efter den foregående tekniske 
kontrol, medmindre denne oplysning er 
fremsendt elektronisk efter den foregående 
tekniske kontrol, og hvis rapporten endnu 
ikke forefindes i elektronisk form.
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Or. en

Begrundelse

Synsrapporten bør af hensyn til dokumentsikkerheden og effektiviteten altid forefindes i 
elektronisk form, og den kan ikke pålægges forelagt af den person, der fremstiller køretøjet til 
syn, da denne person i mange tilfælde ikke er køretøjets ejer. Dette gælder ligeledes i 
forbindelse med de håndhævende myndigheders syn ved vejsiden.

Ændringsforslag 246
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Resultaterne af den tekniske kontrol skal 
meddeles til registreringsmyndigheden. 
Denne meddelelse skal indeholde de 
oplysninger, der er nævnt i synsrapporten.

5. Resultaterne af den tekniske kontrol skal 
meddeles elektronisk til 
registreringsmyndigheden. Denne 
meddelelse skal indeholde de oplysninger, 
der er nævnt i synsrapporten.

Or. en

Begrundelse

Synsrapporten bør af hensyn til dokumentsikkerheden og effektiviteten altid forefindes i 
elektronisk form, og den kan ikke pålægges forelagt af den person, der fremstiller køretøjet til 
syn, da denne person i mange tilfælde ikke er køretøjets ejer. Dette gælder ligeledes i 
forbindelse med de håndhævende myndigheders syn ved vejsiden.

Ændringsforslag 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Hvor det er muligt, meddeler 
synsvirksomhederne ved den tekniske 
kontrol kilometertallet til databasen til 
registrering heraf.
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Or. en

Begrundelse

Hvis en medlemsstat har oprettet en database til registrering af kilometertal, skal 
synsvirksomhederne meddele kilometertallet til databasen for at forbedre bekæmpelsen af 
svig hermed.

Ændringsforslag 248
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Synsrapporterne anerkendes gensidigt 
af alle medlemsstater i forbindelse med 
omregistrering af et køretøj, der overføres 
fra én medlemsstat til en anden, forudsat 
at synsrapporten er gyldig og i 
overensstemmelse med 
kontrolhyppigheden i den medlemsstat, 
som køretøjet omregistreres til, under 
overholdelse af bestemmelserne i 
artikel 5, stk. 4.

Or. fr

Begrundelse

Selv om formaliteterne bør lettes i forbindelse med omregistrering på grund af flytning, må 
det ikke forhindre, at nationale bestemmelser om forbrugerbeskyttelse finder anvendelse i 
tilfælde af ejerskifte, sådan som det er fastsat i artikel 5, stk. 4, led 3.

Ændringsforslag 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er der tale om væsentlige mangler, 2. Er der tale om væsentlige mangler, kan
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træffer den kompetente myndighed 
afgørelse om, på hvilke betingelser 
køretøjet kan anvendes, indtil det på ny 
underkastes en teknisk kontrol. 
Sidstnævnte tekniske kontrol skal finde 
sted senest seks uger efter den første 
kontrol.

den kompetente nationale myndighed
træffe afgørelse om, på hvilke betingelser 
køretøjet kan anvendes, indtil det på ny 
underkastes en teknisk kontrol. 
Sidstnævnte tekniske kontrol skal finde 
sted senest seks uger efter den første 
kontrol.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet hører beslaglæggelse af køretøjer under 
medlemsstaternes kompetence og skal derfor overlades til de kompetente nationale 
myndigheder.

Ændringsforslag 250
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der tale om farlige mangler, må
køretøjet ikke anvendes på offentligt 
tilgængelige veje og dets registrering 
tilbagekaldes i henhold til artikel 3a i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XXX om ændring af Rådets direktiv 
1999/37/EF om registreringsdokumenter 
for motorkøretøjer24, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder 
de tekniske forskrifter.

3. Er der tale om farlige mangler, skal 
medlemsstaten eller de kompetente 
myndigheder forhindre eller begrænse 
anvendelsen af køretøjet på offentlig vej, 
indtil de farlige mangler er udbedret.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at tilbagekalde et køretøjs registrering, eftersom registrering er 
en kompleks og særskilt proces, som ikke har til hensigt at begrænse anvendelsen af køretøjer. 
I nogle medlemsstater kan det være hensigtsmæssigt at tilbagekalde registreringen, mens det i 
andre er bedre at indføre et forbud, da det vil have samme positive virkning for 
færdselssikkerheden. Medlemsstaterne bør kunne anvende de mest effektive metoder uden at 
spilde mange penge på at opnå de samme resultater.
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Ændringsforslag 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der tale om farlige mangler, må
køretøjet ikke anvendes på offentligt 
tilgængelige veje og dets registrering 
tilbagekaldes i henhold til artikel 3a i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XXX om ændring af Rådets direktiv 
1999/37/EF om registreringsdokumenter 
for motorkøretøjer24, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

3. Er der tale om farlige mangler, kan den 
kompetente nationale myndighed træffe 
beslutning om, at køretøjet ikke må
anvendes på offentligt tilgængelige veje,
og at dets registrering tilbagekaldes i 
henhold til artikel 3a i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv XXX om ændring af 
Rådets direktiv 1999/37/EF om 
registreringsdokumenter for 
motorkøretøjer24, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med nærhedsprincippet hører beslaglæggelse af køretøjer under 
medlemsstaternes kompetence og skal derfor overlades til de kompetente nationale 
myndigheder.

Ændringsforslag 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der tale om farlige mangler, må
køretøjet ikke anvendes på offentligt 
tilgængelige veje og dets registrering 
tilbagekaldes i henhold til artikel 3a i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

3. Er der tale om farlige mangler, kan 
medlemsstaten eller den kompetente 
myndighed beslutte, at køretøjet ikke må
anvendes på offentligt tilgængelige veje,
og at tilladelsen til anvendelse i vejtrafik 
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XXX om ændring af Rådets direktiv 
1999/37/EF om registreringsdokumenter 
for motorkøretøjer24, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

suspenderes, uden at dette indebærer en 
ny registreringsproces, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

Or. fr

Ændringsforslag 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der tale om farlige mangler, må 
køretøjet ikke anvendes på offentligt 
tilgængelige veje og dets registrering
tilbagekaldes i henhold til artikel 3a i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XXX om ændring af Rådets direktiv 
1999/37/EF om registreringsdokumenter 
for motorkøretøjer24, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

3. Er der tale om farlige mangler, må 
køretøjet ikke anvendes på offentligt 
tilgængelige veje og dets tilladelse til 
anvendelse på offentlig vej tilbagekaldes i 
henhold til artikel 3a i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv XXX om ændring af 
Rådets direktiv 1999/37/EF om 
registreringsdokumenter for 
motorkøretøjer24, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at det er tilladelsen til anvendelse på offentlig vej og ikke 
registreringen, der skal tilbagekaldes, hvis der er tale om farlige mangler. I nogle 
medlemsstater henviser registrering til registreringen i et offentligt register og ikke til 
køretøjets retlige status, hvormed der er tale om en kompleks registreringsproces, der finder 
sted i løbet af køretøjets levetid.

Ændringsforslag 254
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der tale om farlige mangler, må 
køretøjet ikke anvendes på offentligt 
tilgængelige veje og dets registrering 
tilbagekaldes i henhold til artikel 3a i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XXX om ændring af Rådets direktiv 
1999/37/EF om registreringsdokumenter 
for motorkøretøjer24, indtil manglerne er 
udbedret, og en ny synsrapport udstedes, 
hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de 
tekniske forskrifter.

3. Er der tale om farlige mangler, må 
køretøjet ikke anvendes på offentligt 
tilgængelige veje og dets registrering 
tilbagekaldes, indtil manglerne er udbedret, 
og en ny synsrapport udstedes, hvori det 
attesteres, at køretøjet opfylder de tekniske 
forskrifter.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilbageholde et køretøj med farlige mangler fra offentligt tilgængelige 
veje, men forpligtelsen til en fornyet registreringsprocedure virker urimelig.

Ændringsforslag 255
Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, i den medlemsstat, 
der har foretaget en teknisk kontrol af et 
køretøj registreret på dens område, skal 
udstede en attest til køretøjer, som er 
godkendt efter kontrollen. På attesten 
angives datoen for den næste tekniske 
kontrol.

Synsvirksomheden, eller i givet fald den 
kompetente myndighed, i den medlemsstat, 
der har foretaget en teknisk kontrol af et 
køretøj registreret på dens område, skal 
udstede en attest til køretøjer, som er 
godkendt efter kontrollen. På attesten 
angives datoen for den næste tekniske 
kontrol. Der skal ikke forelægges bevis for 
den tekniske kontrol, hvis kontrollen samt 
datoen for den næste tekniske kontrol 
fremgår af registreringsattesten.

Or. et
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Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringerne til direktiv 1999/37/EU (om 
registreringsdokumenter), som på nuværende tidspunkt behandles af Europa-Parlamentet. 
Der er ingen grund til at udstede et særskilt dokument som bevis for køretøjets tekniske 
kontrol, hvis gyldighedsperioden og datoen for næste tekniske kontrol fremgår tilstrækkeligt 
af registreringsattesten. Synsvirksomhederne og de kompetente myndigheder behøver derfor 
ikke udstede et særskilt dokument som bevis for køretøjets tekniske kontrol, som køretøjets 
ejer skal medbringe.

Ændringsforslag 256
Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat anerkender den attest, 
der er udstedt efter stk. 1.

Hver medlemsstat anerkender den attest, 
der er udstedt efter stk. 1, eller et 
tilsvarende registreringsdokument.

Or. et

Ændringsforslag 257
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat anerkender den attest, 
der er udstedt efter stk. 1.

Hver medlemsstat anerkender den attest, 
der er udstedt efter stk. 1 fra en anden 
medlemsstat, hvis attesten er udstedt til et 
køretøj, der er registreret i den 
pågældende medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Køretøjer, der er registreret i en medlemsstat, skal også synes i den pågældende medlemsstat.
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Ændringsforslag 258
Ismail Ertug

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Synsvirksomhedernes uafhængighed

1. For at sikre synsvirksomhedernes 
uafhængighed og uvildighed samt en 
kontrol af høj kvalitet må 
synsvirksomhederne ikke forhandle, 
sælge, lease, vedligeholde eller reparere 
køretøjer.
2. En medlemsstat kan undtages fra 
denne bestemmelse, hvis 
synsvirksomhedens uvildighed garanteres 
i medfør af standarderne i EN ISO/IEC 
17020.1 Medlemsstaterne kan indføre 
yderligere bestemmelser på deres område 
for at sikre synsvirksomhedernes og 
inspektørernes uafhængighed.
__________________
1 ISO/IEC 17020: 
Overensstemmelsesvurdering --
Bestemmelser vedrørende driften af 
forskellige typer organer, der foretager 
inspektion.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en tilstrækkelig uafhængighed af de forskellige typer organer, der foretager 
inspektion, er det vigtigt, at synsvirksomhederne anvender harmoniserede og anerkendte 
standarder. ISO/IEC 17020 fastsætter bestemmelser vedrørende de organer, der foretager 
inspektion, hvad angår uvildige og ensartede inspektioner.

Ændringsforslag 259
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Prøvningsfaciliteter og –udstyr, som 
benyttes til at foretage teknisk kontrol, skal 
opfylde de tekniske mindstekrav, der er 
fastsat i bilag V.

1. Prøvningsfaciliteter og –udstyr, som 
benyttes til at foretage teknisk kontrol, skal
som minimum opfylde de tekniske 
mindstekrav, der er fastsat i bilag V.

Or. de

Ændringsforslag 260
Georges Bach
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset bestemmelserne i bilag I til VI 
kan medlemsstaterne stiller højere 
teknologiske eller tekniske krav til 
prøvningsfaciliteter og -udstyr end dem, 
der er anført i bilag V.

Or. de

Ændringsforslag 261
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Synsvirksomheder, hvor inspektører 
udfører teknisk kontrol, skal godkendes af 
en medlemsstat eller dens kompetente 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

Synsvirksomheder, der udfører teknisk kontrol, skal godkendes af en medlemsstat eller dens
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kompetente myndighed.

Ændringsforslag 262
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Prøvningsfaciliteter, der allerede er 
anerkendt af medlemsstaterne ved denne 
forordnings ikrafttræden, skal efter 
mindst fem år igen kontrolleres for, om de 
opfylder minimumsstandarderne.

Or. de

Ændringsforslag 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at opfylde mindstekravene med 
hensyn til kvalitetsstyring skal 
synsvirksomhederne opfylde kravene i den 
medlemsstat, der har givet godkendelsen. 
Synsvirksomhederne skal sikre, at 
kontrollen er objektiv og af høj kvalitet.

Or. en

Begrundelse

Synsvirksomheder, der udfører teknisk kontrol, skal, uanset om de er private eller offentlige, 
opfylde mindstekravene med hensyn til kvalitetsstyring. Synsvirksomhederne skal sikre, at 
kontrollen er objektiv og af høj kvalitet.

Ændringsforslag 264
Debora Serracchiani
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Teknisk kontrol skal udføres af 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence og uddannelse, der er 
fastsat i bilag VI.

1. Teknisk kontrol skal udføres af 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence, uddannelse og
erhvervsuddannelse, der er fastsat i bilag 
VI, samt kravene i den medlemsstat, hvor 
de er udpeget. Medlemsstaterne kan 
indføre yderligere bestemmelser på deres 
område.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater går allerede videre end kravene i bilag VI. Disse medlemsstater bør 
have mulighed for at have de højest mulige kvalifikationer baseret på princippet for "bedste 
praksis".

Ændringsforslag 265
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Teknisk kontrol skal udføres af 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence og uddannelse, der er 
fastsat i bilag VI.

1. Teknisk kontrol skal udføres af 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence, uddannelse og
videreuddannelse, der er fastsat i bilag VI
samt alle vidtgående krav i den 
medlemsstat, hvor de har deres virke.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne stille højere krav end, hvad der kræves i minimumsstandarden, til 
de inspektører, der arbejder på deres område.
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Ændringsforslag 266
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udsteder et certifikat til 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence og uddannelse. Dette 
certifikat skal mindst indeholde de 
oplysninger, der er nævnt i bilag VI, punkt 
3.

2. Medlemsstaterne udsteder et certifikat til 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence, uddannelse og
videreuddannelse samt alle vidtrækkende
krav i den medlemsstat, hvor de har deres 
virke. Dette certifikat skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er nævnt i 
bilag VI, punkt 3. Medlemsstater, der 
allerede i dag kræver et højere 
uddannelses-, kompetence- og 
prøvningsniveau af deres inspektører end 
det, der fremgår af minimumskravene, 
skal bevare dette højere niveau og ikke 
tvinges til at sænke det.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne stille højere krav end, hvad der kræves i minimumsstandarden, til 
de inspektører, der arbejder på deres område.

Ændringsforslag 267
Ismail Ertug

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udsteder et certifikat til 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence og uddannelse. Dette 
certifikat skal mindst indeholde de 
oplysninger, der er nævnt i bilag VI, punkt 
3.

2. Medlemsstaterne udsteder et certifikat til 
inspektører, som opfylder mindstekravene i 
forordningen samt yderligere nationale 
krav til kompetence og uddannelse. Dette 
certifikat skal mindst indeholde de 
oplysninger, der er nævnt i bilag VI, punkt 
3.
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Or. de

Begrundelse

Det skal understreges, at nationale krav til kompetence og uddannelse i forbindelse med 
erhvervelse af certifikatet, der er mere vidtgående end mindstekravene i bilag VI, fortsat 
finder anvendelse.

Ændringsforslag 268
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udsteder et certifikat 
til inspektører, som opfylder 
mindstekravene til kompetence og 
uddannelse. Dette certifikat skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er nævnt i 
bilag VI, punkt 3.

2. De kompetente myndigheder eller, hvor 
det er relevant, godkendte 
uddannelsescentre giver et certifikat til 
inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence og uddannelse. Dette 
certifikat skal mindst indeholde de 
oplysninger, der er nævnt i bilag VI, punkt 
3.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om, at medlemsstaterne udsteder et certifikat til inspektører, som opfylder 
mindstekravene, er for restriktivt for nogle medlemsstater. De godkendte uddannelsescentre 
kan ligeledes give et certifikat.

Ændringsforslag 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inspektører, der er ansat af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder eller en synsvirksomhed på 
den dag, fra hvilken denne forordning 

3. Inspektører, der er ansat eller godkendt
af medlemsstaternes kompetente 
myndigheder eller en synsvirksomhed på 
den dag, fra hvilken denne forordning 
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finder anvendelse, er undtaget fra kravene i 
bilag VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal 
udstede et overensstemmelsescertifikat til 
disse inspektører.

finder anvendelse, er undtaget fra kravene i 
bilag VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal 
udstede et overensstemmelsescertifikat til 
disse inspektører.

Or. en

Ændringsforslag 270
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der foretages en teknisk kontrol, 
skal inspektøren være fri for eventuelle 
interessekonflikter, navnlig hvad angår 
økonomiske, personlige eller 
familiemæssige forbindelser til 
indehaveren af registreringsattesten for 
det køretøj, der skal synes.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det nederlandske system, hvor værksteder ligeledes udfører teknisk kontrol, og hvor de 
nationale tilsynsmyndigheder udfører tilfældige inspektioner, fungerer upåklageligt. Det 
faktum, at værkstederne kan få frataget deres tilladelse og dermed miste deres indtægtskilde, 
sikrer, at den nederlandske vognpark er kendetegnet ved tekniske kontroller af høj kvalitet.
Kommissionens forslag vedrørende uafhængighed støttes derfor ikke.

Ændringsforslag 271
Hubert Pirker

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der foretages en teknisk kontrol, 
skal inspektøren være fri for eventuelle 
interessekonflikter, navnlig hvad angår 
økonomiske, personlige eller 
familiemæssige forbindelser til 

4. Medlemsstaterne skal sikre, at den 
tekniske kontrol gennemføres korrekt, og
skal lægge særlig vægt på, at de 
erhvervsdrivende, der har beføjelse til at 
gennemføre reparation af køretøjer, 
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indehaveren af registreringsattesten for 
det køretøj, der skal synes.

forholder sig objektivt.

Or. de

Ændringsforslag 272
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der foretages en teknisk kontrol, 
skal inspektøren være fri for eventuelle 
interessekonflikter, navnlig hvad angår 
økonomiske, personlige eller 
familiemæssige forbindelser til 
indehaveren af registreringsattesten for det 
køretøj, der skal synes.

4. Når der foretages en teknisk kontrol, 
skal inspektøren være fri for eventuelle 
interessekonflikter, navnlig hvad angår 
økonomiske, personlige eller 
familiemæssige forbindelser til 
indehaveren af registreringsattesten for det 
køretøj, der skal synes, og medarbejderne i 
den virksomhed, der udfører 
autoreparation, hvor køretøjet skal synes.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af inspektørernes uafhængighed i forhold til de virksomheder, der udfører 
autoreparation, og medarbejdere i disse virksomheder.

Ændringsforslag 273
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der foretages en teknisk kontrol, 
skal inspektøren være fri for eventuelle 
interessekonflikter, navnlig hvad angår 
økonomiske, personlige eller 
familiemæssige forbindelser til 
indehaveren af registreringsattesten for det 

4. Når der foretages en teknisk kontrol, 
skal inspektøren være fri for eventuelle 
interessekonflikter, navnlig hvad angår 
økonomiske, personlige eller 
familiemæssige forbindelser til 
indehaveren af registreringsattesten for det 
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køretøj, der skal synes. køretøj, der skal synes. Inspektører, der 
opfylder disse krav, og som foretager 
vedligeholdelse eller reparation, skal 
kunne kontrollere ethvert køretøj.

Or. en

Begrundelse

Periodisk teknisk kontrol er en særskilt aktivitet i forhold til vedligeholdelse og reparation 
med specifikke prøvningsmetoder og udstyrskrav. Tilsynsmyndigheden skal sikre, at 
bestemmelserne vedrørende uafhængighed, tilsyn og godkendelse er overholdt. Disse krav er 
tilstrækkelige til at tillade en inspektør at foretage reparation og vedligeholdelse.

Ændringsforslag 274
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En tilstrækkeligt kvalificeret person, 
der har udført reparationer på eller 
vedligeholdelse af et køretøj, kan optræde 
som inspektør ved den efterfølgende 
periodiske tekniske kontrol af samme 
køretøj.

Or. en

Begrundelse

En person, som udfører vedligeholdelse af et køretøj, bør ikke afholdes fra at foretage den 
efterfølgende periodiske tekniske kontrol. Det er køretøjet, der skal kontrolleres ud fra 
specifikke metoder. Personen, der har udført vedligeholdelse af køretøjet, skal ikke 
kontrolleres eller vurderes.

Ændringsforslag 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den juridiske person, der har udført 
reparation på eller vedligeholdelse af et 
køretøj, må ikke fungere som inspektør 
ved den efterfølgende periodiske tekniske 
kontrol af samme køretøj.

Or. fr

Ændringsforslag 276
Mathieu Grosch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Synsvirksomheden og det værksted, 
der står for reparation, må kun være 
identiske, hvis dette er tilladt i henhold til 
en bestemmelse i medlemsstaten og en 
tilsvarende tilladelse i henhold til bilag A, 
A.3 til ISO/IEC 17020:2012.

Or. de

Begrundelse

Adskillelsen mellem synsvirksomhed og værksted anses for at være det normale, men hvis 
dette ikke er tilfældet, har landene mulighed for i henhold til visse kvalitetskriterier at indføre 
en undtagelse.

Ændringsforslag 277
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Synsvirksomheden oplyser den person, 5. Synsvirksomheden oplyser den person, 
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der fremstiller køretøjet til syn, om de
reparationer, der er behov for at udføre, 
og synsresultatet må ikke ændres af 
forretningsmæssige hensyn.

der fremstiller køretøjet til syn, om de
mangler, der er behov for at afhjælpe, og 
synsresultatet må ikke ændres af 
forretningsmæssige hensyn.

Or. es

Begrundelse

Synsvirksomheden bør udelukkende oplyse om de mangler, der skal afhjælpes. De 
reparationer, der er behov for at udføre, skal fastslås af reparationsværkstedet.

Ændringsforslag 278
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Synsvirksomheden oplyser den person, 
der fremstiller køretøjet til syn, om de
reparationer, der er behov for at udføre, 
og synsresultatet må ikke ændres af 
forretningsmæssige hensyn.

5. Synsvirksomheden oplyser den person
eller det værksted, der har stået for 
reparationen, der fremstiller køretøjet til 
syn, om de mangler der er konstateret på 
køretøjet, og synsresultatet må ikke ændres 
af forretningsmæssige hensyn.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at der er forskel på opgaverne hos inspektøren (konstatering af mangler)og 
dem, der udfører reparationer (udførelse af reparationer med henblik på afhjælpning af 
mangler).

Ændringsforslag 279
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 13 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelse af og tilsyn med Godkendelse af og tilsyn med 
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synsvirksomheder synsvirksomheder

1. Synsvirksomheder
1.1 Synsvirksomheder, hvor de 
inspektører, der udfører den tekniske 
kontrol, er organiseret, skal anerkendes af 
den respektive medlemsstat, hvor de har 
deres virke.
1.2 Synsvirksomheder skal opfylde 
mindstekravene med hensyn til 
kvalitetssikring, opfyldelse af EN 
ISO/IEC 17020 og den respektive 
medlemsstats krav med hensyn til 
organisering af inspektører, 
prøvningsfaciliteter og -udstyr samt syn.
1.3 Hvis en virksomhed, der som led i sin 
virksomhed reparerer og vedligeholder 
køretøjer, skal anerkendes med henblik på 
at foretage den tekniske kontrol, skal det 
sikres, at den erhvervsmæssige reparation 
og vedligeholdelse adskilles fra den 
tekniske kontrol både organisatorisk, 
personalemæssigt og finansielt.
1.4 Ud fra akkrediteringen som 
synsvirksomhed af type A (i henhold til 
EN ISO/ IEC 17020) kan der 
gennemføres en omfattende 
harmonisering og gensidig, 
grænseoverskridende anerkendelse af 
synsresultater fra de enkelte 
synsvirksomheder.
2. Tilsynsorganer
2.1 Et tilsynsorgan skal mindst udføre de 
opgaver, der er fastsat i bilag VII, 
punkt 1, og opfylde kravene i punkt 2 og 4 
i samme bilag.
2.2 Medlemsstaterne offentliggør regler 
og procedurer for tilrettelæggelsen samt 
opgaver og krav, som gælder for
tilsynsorganets personale.
2.3 Tilsynsorganer skal være uafhængige 
af synsvirksomheder og 
køretøjsfabrikanter.
3. Synsvirksomheder, som drives direkte 
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af en kompetent myndighed, undtages fra 
kravene om godkendelse og tilsyn.

Or. de

Begrundelse

EN ISO/IEC 17020 er baseret på EN 45004 og er en global standard. Standarden 
karakteriserer graden af uafhængighed og integritet for en synsvirksomhed og opdeler 
synsvirksomheder i type A, B og C.

Ændringsforslag 280
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der føres tilsyn 
med synsvirksomhederne.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en teknisk kontrol af høj kvalitet skal der føres tilsyn med synsvirksomhederne.

Ændringsforslag 281
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Synsvirksomheder, som drives direkte af 
en kompetent myndighed, undtages fra 
kravene om godkendelse og tilsyn.

2. Synsvirksomheder, som drives direkte af 
en medlemsstats kompetente myndighed, 
undtages fra kravene om godkendelse og 
tilsyn.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at undtagelsen fra kravene om godkendelse og tilsyn kun 
gælder for synsvirksomheder, der drives direkte af en medlemsstats myndighed.

Ændringsforslag 282
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal opfylde de krav, 
der er omhandlet i betragtning 1 og 2, 
hvis de kræver, at synsvirksomhederne er 
akkrediteret i henhold til forordning (EF) 
nr. 765/2008 om kravene til akkreditering 
og markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter.

Or. es

Ændringsforslag 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektronisk informationsplatform for 
køretøjer

Netværk af nationale elektroniske 
informationssystemer for køretøjer

Or. fr

Ændringsforslag 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning



AM\931123DA.doc 123/145 PE507.994v01-00

DA

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger
gennemførligheden af og omkostninger 
og fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger den mest 
effektive måde at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol og kilometertal
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Or. en

Begrundelse

Erfaringer fra nogle medlemsstater har vist gennemførligheden af og fordelene ved at oprette 
en europæisk elektronisk informationsplatform, hvorfor der bør fokuseres på at finde den 
mest effektive metode hertil.

Ændringsforslag 285
Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.
Kommissionen undersøger ligeledes 
muligheden for at kombinere 
medlemsstaternes eksisterende 
elektroniske databaser med EU's 
overnationale databaser samt fremme 
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udvekslingen af oplysninger og bedste 
praksis mellem medlemsstaterne.

Or. et

Begrundelse

Mange medlemsstater har allerede indført elektroniske databaser med oplysninger om 
førerbeviser, registrerede køretøjer og tekniske kontroller. I nogle medlemsstater kan 
adgangen til disse oplysninger opnås via en enkelt database. Eucarissystemet er nu fuldt ud 
operativt, og alle medlemsstater deltager heri i større eller mindre omfang. Kommissionen 
bør ligeledes undersøge, hvorvidt det er muligt at anvende Eucaris i forbindelse med 
nærværende forordning og generelt i forbindelse med køretøjssikkerhedspakken.

Ændringsforslag 286
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med
henblik på at udveksle oplysninger om 
data vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer, der 
udnytter eksisterende og allerede 
implementerede løsninger i forbindelse
med international adgang til oplysninger 
om centrale data vedrørende teknisk 
kontrol og kilometertal.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede systemer, som tilvejebringer oplysninger om centrale data i et offentligt 
tilgængeligt format. Det er hensigtsmæssigt at overveje alternativer, som gør det muligt at 
kombinere databaserne (som ofte har begrænset adgang, er ufleksible til at blive tilpasset 
over tid samt meget omkostningsfulde). Sammenkædning af databaser er imidlertid ikke altid 
den bedste metode til udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag 287
Philip Bradbourn
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med
henblik på at udveksle oplysninger om 
data vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger i samarbejde 
med køretøjsfabrikanter og øvrige berørte 
parter gennemførligheden af og 
omkostninger og fordele ved at oprette en 
elektronisk informationsplatform for 
køretøjer, der udnytter eksisterende og 
allerede implementerede løsninger i 
forbindelse med international adgang til
oplysninger om centrale data vedrørende 
teknisk kontrol og kilometertal.

Or. en

Ændringsforslag 288
Mathieu Grosch

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer, der 
bl.a. skal omfatte oplysninger om 
køretøjers kilometertal og alvorlige 
ulykker, med henblik på at udveksle 
oplysninger om data vedrørende teknisk 
kontrol mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder med ansvar for 
kontrol, registrering og godkendelse af 
køretøjer samt synsvirksomheder og 
bilfabrikanter.

Or. de

Ændringsforslag 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger
gennemførligheden af og omkostninger 
og fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger, hvordan der 
mest effektivt kan etableres netværk af 
eksisterende nationale elektroniske 
informationssystemer for køretøjer med 
henblik på at fremme udvekslingen af
oplysninger om data vedrørende teknisk 
kontrol og kilometertal mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

a) Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

b) Kommissionen kontrollerer desuden 
registreringen og lagringen af 
eksisterende og sikkerhedsrelaterede data 
i forbindelse med forulykkede køretøjer. 
Der bør i den forbindelse som minimum 
indgå oplysninger om udskiftede og 
reparerede sikkerhedsrelaterede 
komponenter.
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Disse oplysninger bør kunne hentes af 
inspektører i forbindelse med vurderingen 
af et køretøj, der skal synes, og i anonym 
form af medlemsstaterne til brug ved 
planlægning og gennemførelse af 
foranstaltninger, som skal øge 
trafiksikkerheden.

Or. de

Ændringsforslag 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol og kilometertal
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter, 
gennem allerede implementerede it-
løsninger.

Or. en

Begrundelse

Udveksling af oplysninger om kilometertal gennem it-løsninger er afgørende for at mindske 
svig med kilometertal i forbindelse med grænseoverskridende salg af brugte biler.

Ændringsforslag 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.
Alle omkostninger, der er forbundet med 
indførelsen af elektroniske platforme, 
bliver dækket af midler fra EU-budgettet.

Or. pl

Ændringsforslag 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer, der 
udnytter eksisterende og allerede 
implementerede it-løsninger i forbindelse
med international dataudveksling for at 
minimere omkostningerne og undgå 
gentagelser. Undersøgelsen skal overveje, 
hvordan de eksisterende nationale 
systemer forbindes bedst med henblik på at 
udveksle oplysninger om data vedrørende 
teknisk kontrol og kilometertal mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.
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Or. pl

Ændringsforslag 294
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.

Kommissionen undersøger 
gennemførligheden af og omkostninger og 
fordele ved at oprette en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer med 
henblik på at udveksle oplysninger om data 
vedrørende teknisk kontrol mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med ansvar for kontrol, 
registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.
Kommissionen undersøger ligeledes 
muligheden for i nævnte platform at 
medtage oplysninger om de 
grænseoverskridende trafikovertrædelser, 
der er omhandlet i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2011/82/EU om 
fremme af grænseoverskridende 
udveksling af oplysninger om 
trafiksikkerhedsrelaterede overtrædelser 
med henblik på at foreslå foranstaltninger 
til fremme af trafiksikkerheden.

Or. es

Ændringsforslag 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen kontrollerer desuden 
fortsat registreringen og lagringen af 



PE507.994v01-00 130/145 AM\931123DA.doc

DA

kilometertallet for hvert køretøj, der er 
omfattet af dette direktiv, på den 
elektroniske platform. Kilometertallene 
indlæses i databasen af de forskellige 
interesserede parter, som er involveret i 
vedligeholdelse, reparation og kontrol af 
det respektive køretøj.
Disse anonyme data, der udelukkende 
omhandler køretøjerne, bør kunne hentes 
af inspektører med henblik på at vurdere 
et køretøj, der fremstilles til syn, og af 
ejere af køretøjer med henblik på 
udstedelse af et køretøjspas.

Or. de

Begrundelse

Manipulerede kilometertællere øger de trafiksikkerhedstekniske risici og påvirker markedet 
for brugte køretøjer.

Ændringsforslag 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige politiske 
løsningsmodeller og herunder muligheden 
for at fjerne kravet om synsattest som
omhandlet i artikel 10. Senest to år efter 
den dag, fra hvilken denne forordning 
finder anvendelse, forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om resultaterne af denne 
undersøgelse, og den ledsages om 
fornødent af et lovforslag.

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige politiske 
løsningsmodeller og herunder muligheden 
for at fjerne kravet om synsattest som 
omhandlet i artikel 10 og indførelsen af et 
system til udveksling af oplysninger om 
kilometertal mellem medlemsstaternes 
nationale databaser. Senest to år efter den 
dag, fra hvilken denne forordning finder 
anvendelse, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om resultaterne af denne undersøgelse, og 
den ledsages om fornødent af et lovforslag.

Or. en
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Begrundelse

Et system med forbundne databaser til registrering af kilometertal er en direkte metode til at 
løse problemer med svig med kilometertal, eftersom dette system gør det muligt at spore et 
køretøjs historie på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 297
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige politiske 
løsningsmodeller og herunder muligheden 
for at fjerne kravet om synsattest som 
omhandlet i artikel 10. Senest to år efter 
den dag, fra hvilken denne forordning 
finder anvendelse, forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om resultaterne af denne 
undersøgelse, og den ledsages om 
fornødent af et lovforslag.

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige politiske 
løsningsmodeller og herunder forslag til 
forbedret interoperabilitet og/eller 
standardisering af elektroniske 
dokumenter og muligheden for at fjerne 
kravet om synsattest som omhandlet i 
artikel 10. Senest to år efter den dag, fra 
hvilken denne forordning finder 
anvendelse, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om resultaterne af denne undersøgelse, og 
den ledsages af et lovforslag.

Or. en

Ændringsforslag 298
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige 
politiske løsningsmodeller og herunder 
muligheden for at fjerne kravet om 
synsattest som omhandlet i artikel 10. 
Senest to år efter den dag, fra hvilken 

Den overvejer og meddeler den mest 
passende og omkostningseffektive metode 
til at fremme international adgang til 
oplysninger om et køretøjs registrering,
kilometertal og tekniske kontrol.
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denne forordning finder anvendelse, 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
resultaterne af denne undersøgelse, og 
den ledsages om fornødent af et 
lovforslag.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede systemer, som tilvejebringer oplysninger om centrale data i et offentligt 
tilgængeligt format. Det er hensigtsmæssigt at overveje alternativer, som gør det muligt at 
kombinere databaserne (som ofte har begrænset adgang, er ufleksible til at blive tilpasset 
over tid samt meget omkostningsfulde). Sammenkædning af databaser er imidlertid ikke altid 
den bedste metode til udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag 299
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forelægger og evaluerer på grundlag 
af denne undersøgelse forskellige 
politiske løsningsmodeller og herunder 
muligheden for at fjerne kravet om 
synsattest som omhandlet i artikel 10. 
Senest to år efter den dag, fra hvilken 
denne forordning finder anvendelse, 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
resultaterne af denne undersøgelse, og 
den ledsages om fornødent af et 
lovforslag.

Den overvejer og meddeler den mest 
passende og omkostningseffektive metode 
til at fremme international adgang til 
oplysninger om et køretøjs registrering, 
kilometertal og tekniske kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 19 med henblik på:

Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i henhold 
til artikel 19 med henblik på:

Or. pl

Ændringsforslag 301
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bilag I vedrører tekniske oplysninger, 
som skal stilles til rådighed af fabrikanten

Or. en

Ændringsforslag 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at ajourføre artikel 2, stk. 1, og artikel 5, 
stk. 1 og 2, for at tage hensyn til ændringer 
mht. køretøjsklasser som følge af 
ændringer i den lovgivning, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1

– kun at ajourføre betegnelserne for 
køretøjsklasser i artikel 2, stk. 1 samt
artikel 5, stk. 1 og 2, i tilfælde af
ændringer mht. køretøjsklasser som følge 
af ændringer i lovgivningen om 
typegodkendelse, der er omhandlet i artikel
2, stk. 1, uden at berøre kontrollens 
omfang og hyppighed.

Or. pl
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Ændringsforslag 303
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at tilpasse bilag II, punkt 3, for så vidt 
angår metoder samt årsager til mangler 
og tilpasse bilag V i tilfælde af 
tilstedeværelsen af forbedrede og mere 
effektive kontrolmetoder samt tilpasse 
bilag I, hvis der er behov for yderligere 
oplysninger til gennemførelse af den 
tekniske kontrol.

Or. de

Begrundelse

Manipulerede kilometertællere øger de trafiksikkerhedstekniske risici og påvirker markedet 
for brugte køretøjer.

Ændringsforslag 304
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- at tilpasse bilag II, punkt 3, for så vidt 
angår listen over kontrolpunkter, 
metoder, årsager til fejl og vurdering af 
mangler samt at tilpasse bilag V for at 
bringe dem i overensstemmelse med 
udviklingen af Unionens sikkerheds- og
miljølovgivning og at tilpasse bilag I, hvis 
der er behov for yderligere oplysninger til 
gennemførelse af den tekniske kontrol.

Or. de
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses som et supplement til ordførerens ændringsforslag 34 (artikel 
17 – led 2b (nyt)) til udkast til betænkning for at kunne leve op til udviklingen af 
køretøjsteknologien, prøvningsmetoder og EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 305
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Indberetning

Senest [fem år fra datoen for 
offentliggørelsen af denne forordning] 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen og virkningerne af denne 
forordning, navnlig hvad angår 
kontrolhyppigheden, 
harmoniseringsniveauet for den 
periodiske tekniske kontrol og 
effektiviteten af bestemmelserne om den 
gensidige anerkendelse af synsrapporter i 
forbindelse med omregistrering af 
køretøjer fra en anden medlemsstat. 
Rapporten skal ligeledes vurdere, om der 
er opnået en passende grad af 
harmonisering til gennemførelse af 
fuldstændig gensidig anerkendelse af 
synsrapporter i hele Unionen, og om der 
er behov for højere europæiske 
standarder for at nå dette mål. Rapporten 
ledsages, hvis det er relevant, af 
lovgivningsmæssige forslag.

Or. en

Ændringsforslag 306
Petri Sarvamaa
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen i en ubegrænset
periode fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].

Or. fi

Ændringsforslag 307
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen i en ubegrænset
periode fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro

Ændringsforslag 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen i en ubegrænset
periode fra [datoen for denne forordnings 

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra [datoen for denne forordnings 
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ikrafttrædelse]. ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. pl

Ændringsforslag 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 17 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Ændringsforslag 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Ændringsforslag 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 17, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Ændringsforslag 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest fem år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden forelægger 
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Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
og virkningerne af denne forordning, 
navnlig for så vidt angår effektiviteten af 
bestemmelserne om anvendelsesområde, 
kontrolhyppighed, gensidig anerkendelse 
af synsrapporter og resultaterne af 
undersøgelsen af gennemførligheden af at 
indføre en elektronisk 
informationsplatform for køretøjer, jf. 
artikel 15. Rapporten skal også analysere, 
om det er nødvendigt at ajourføre 
bilagene, navnlig i lyset af den tekniske 
udvikling og praksis. Rapporten 
forelægges efter høring af det i artikel 16 
nævnte udvalg. Rapporten ledsages, hvis 
det er relevant, af lovgivningsmæssige 
forslag.

Or. pl

Ændringsforslag 313
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel -19 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -19
Medlemsstaternes tilladelse

Medlemsstaterne har beføjelse til at 
fastsætte tilsvarende eller højere krav til 
den tekniske kontrol af køretøjer, som er 
registreret på deres område, i forhold til 
alle bestemmelser i dette direktiv for 
derved at kunne nå direktivets mål mere 
effektivt.

Or. de

Begrundelse

Dette er en sammenfatning af medlemsstaternes frihed til at stille højere krav, der er 
bindende, til den tekniske kontrol af køretøjer, der er registreret på deres område.
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Ændringsforslag 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
manipulation af eller indgreb i en 
kilometertæller betragtes som en strafbar 
handling og straffes med sanktioner, der er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, har afskrækkende virkning 
og ikke må medføre forskelsbehandling.

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
manipulation af eller indgreb i en 
kilometertæller betragtes som en strafbar 
handling og straffes med sanktioner, der er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, har afskrækkende virkning 
og ikke må medføre forskelsbehandling, og 
som sikrer en korrekt aflæsning af 
kilometertallet i hele køretøjets levetid.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
kilometertallet er pålideligt og korrekt i hele køretøjets levetid, hvilket skal ses i lyset af, at 
svig med kilometertallet er mest sandsynligt i perioden mellem datoen for registrering og den 
første tekniske kontrol.

Ændringsforslag 315
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
manipulation af eller indgreb i en 
kilometertæller betragtes som en strafbar 
handling og straffes med sanktioner, der er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, har afskrækkende virkning 
og ikke må medføre forskelsbehandling.

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
manipulation af eller indgreb i sikkerheds-
og miljørelaterede komponenter og
systemer i køretøjet og en kilometertæller 
betragtes som en strafbar handling og 
straffes med sanktioner, der er effektive, 
står i rimeligt forhold til overtrædelsen, har 
afskrækkende virkning og ikke må medføre 
forskelsbehandling.
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Or. de

Ændringsforslag 316
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at manipulation af eller indgreb i en 
kilometertæller betragtes som en strafbar 
handling og straffes med sanktioner, der 
er effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, har afskrækkende 
virkning og ikke må medføre 
forskelsbehandling.

udgår

Or. es

Begrundelse

En kilometertæller er ikke en anordning, der er reguleret eller obligatorisk med henblik på 
typegodkendelse af køretøjet eller kørsel hermed. Det er et rent informativt instrument, og det 
er det, det er udformet til. Retsgrundlaget for forslaget gør det ikke muligt at medtage dette 
spørgsmål. Det bør snarere ske inden for rammerne af forbrugerbeskyttelsespolitikken.

Ændringsforslag 317
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der forud for 
nærværende forordnings ikrafttræden har 
fastsat hyppigere teknisk kontrol af 
køretøjer end fastsat i artikel 5, har en 
yderligere overgangsperiode på fire år til 
at tilpasse kontrolhyppigheden, med 
undtagelse af køretøjer ældre end 10 år, 
idet hyppigheden under ingen 
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omstændigheder kan overstige ét år.

Or. es

Ændringsforslag 318
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Bilag I er for specifik og unødvendig, eftersom der allerede forefindes tilstrækkelige 
oplysninger om gennemførelsen af kontroller i forordning (EF) nr. 715/2007 (artikel 6, stk. 1) 
og forordning (EF) nr. 595/2009 (artikel 6, stk. 1, og artikel 3, stk. 11).

Ændringsforslag 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 320
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Bilag I – del 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. BREMSEUDSTYR udgår
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1.1. DRIFTSBREMSNING

– Generel beskrivelse, herunder 
nødbremse, og muligheder skal prøves på 
en standard rulleprøvestand
– Systemkonfiguration
– Betjeningsanordning
– Automatisk ventil for lastafhængig 
bremsekraftregulering: positionering og 
funktionsdata
– Referencekræfter
– Tromler
– Skiver
– Bremsebelægninger og -klodser
– Pneumatisk bremseapparat
– Hydraulisk bremseapparat
1.2. PARKERINGSBREMSE

– Generel beskrivelse
– Betjeningsanordning for 
parkeringsbremse
– Aksel eller aksler, hvor 
parkeringsbremsen virker
– Elektronisk styret parkeringsbremse
1.3. RETARDERE

– Generel beskrivelse
– Betjeningsanordning
1.4. ELEKTRONISKE STYRINGSSYSTEMER

– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. PÅHÆNGSKØRETØJERS BREMSER 

– Kobling til bremser på påhængskøretøj: 
generel beskrivelse
– Beskrivelse af sikkerhedssystem

Or. en
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Ændringsforslag 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de anførte punkter betragtes som 
obligatoriske i forbindelse med en 
periodisk teknisk kontrol af køretøjer, med 
undtagelse af de punkter, der er markeret 
med (X), og som vedrører køretøjets 
tilstand og dets egnethed til brug på vejen, 
men som ikke betragtes som en væsentlig 
del af en teknisk kontrol.

Alle de anførte punkter betragtes som 
obligatoriske i forbindelse med en 
periodisk teknisk kontrol af køretøjer, med 
undtagelse af de punkter, der er markeret 
med (X), og som vedrører køretøjets 
tilstand og dets egnethed til brug på vejen, 
men som ikke betragtes som en væsentlig 
del af en teknisk kontrol.

Hvis det ikke er muligt at kontrollere et 
køretøj ved hjælp af den metode, der 
anbefales i dette bilag, kan 
synsvirksomhederne udføre kontrollen i 
overensstemmelse med de alternative 
metoder, som er godkendt skriftligt af den 
kompetente myndighed. Den kompetente 
myndighed skal sikre, at sikkerheds- og 
miljømæssige standarder overholdes.

Or. en

Begrundelse

Teknisk kontrol af bestemte køretøjer såsom mobilkraner kan kræve specifikke metoder, som 
kan anvendes, hvis de er godkendt af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 322
Mathieu Grosch

Forslag til forordning
Bilag II – del 1 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Konstatering af store reparationer 
som følge af ulykker
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Or. de

Ændringsforslag 323
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Bilag V– del 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) alternativt udstyr, som på en neutral 
måde gennemfører teknologisk innovative 
metoder, kan anvendes for at sikre en 
kontrol af samme høje kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 324
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Bilag VII– del 1 – stk. 1 – litra a – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– kontrol af den formelle uafhængighed 
af autoreparationsværksteder.

Or. fr


