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Ändringsförslag 37
Peter van Dalen

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. nl

Ändringsförslag 38
Patricia van der Kammen

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. nl

Motivering

Det aktuella förslaget saknar mervärde. De befintliga direktiven är tillräckliga och behöver 
inte ersättas. Att öka trafiksäkerheten med hjälp av EU-lagstiftning är ett skämt.

Ändringsförslag 39
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 



PE507.994v01-00 4/146 AM\931123SV.doc

SV

och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)
(Denna ändring ska införas i hela texten.)

Or. de

Ändringsförslag 40
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. nl

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

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV

om periodisk provning av motorfordons om periodisk provning av motorfordons 
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och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen och tidigare EU-lagstiftning om provning av 
motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet bör det vara fråga om ett direktiv 
och inte en förordning.

Ändringsförslag 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet 
och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. fr

Motivering

Man bör behålla den nuvarande rättsliga ramen för provningarna och ändra förslaget till 
förordning till ett förslag till direktiv för att låta de organisatoriska bestämmelserna om 
periodisk provning av motorfordons trafiksäkerhet omfattas av medlemsstaternas behörighet. 
Denna ändring gäller hela texten.

Ändringsförslag 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett 
större system som ska säkerställa att fordon 
hålls i ett säkert och i miljöhänseende 
godtagbart skick under användning.
Systemet bör omfatta periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar för alla fordon 
och vägkontroller för fordon som används 
för kommersiella transporter samt 
bestämmelser om ett förfarande för 
fordonsregistrering för att säkerställa att
fordon som utgör en direkt 
trafiksäkerhetsrisk inte används på 
vägarna.

(3) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett 
större system som ska säkerställa att fordon 
hålls i ett säkert och i miljöhänseende 
godtagbart skick under användning.
Systemet bör omfatta periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar för alla fordon 
och vägkontroller för fordon som används 
för kommersiella transporter samt 
bestämmelser om ett förfarande för 
fordonsregistrering. Periodisk provning 
bör vara det främsta verktyget för att
säkerställa trafiksäkerhet. Vägkontroller 
av nyttofordon bör endast utgöra ett 
komplement till periodisk provning och 
rikta sig till fordon som utgör en direkt 
trafiksäkerhetsrisk.

Or. en

Ändringsförslag 44
Phil Bennion

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Alla fordon som används på allmän 
väg ska, utan att det påverkar kraven på 
periodisk trafiksäkerhetsprovning, alltid 
vara trafiksäkra när de används.

Or. en

Motivering

Periodiska tekniska inspektioner är en del av ett mer omfattande system med 
trafiksäkerhetsprovningar där det första kravet är att fordonsägarna ska garantera att deras 
fordon alltid är trafiksäkert när det används.
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Ändringsförslag 45
Phil Bennion

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten bör omfatta 
informationskampanjer till fordonsägare 
så att de utarbetar goda arbetsmetoder för 
samt får som vana att utföra 
grundläggande kontroller av sina fordon.

Or. en

Motivering

Utbildning av fordonsägare i grundläggande kontroller, till exempel däckkontroller, är en 
viktig del av systemet för trafiksäkerhet som bör betonas.

Ändringsförslag 46
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Flera tekniska standarder och krav 
avseende fordonssäkerhet har antagits i 
unionen. Det är emellertid nödvändigt att 
säkerställa, med hjälp av ett system med 
periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att 
fordon efter att ha släppts ut på 
marknaden fortsätter att uppfylla 
säkerhetsstandarder under hela 
livscykeln. Systemet bör gälla för 
fordonskategorier enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/24/EG av den 18 mars 2002 om 
typgodkännande av två- och trehjuliga 
motorfordon och om upphävande av 
rådets direktiv 92/61/EEG,
Europaparlamentets och rådets direktiv 

utgår
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2007/46/EG av den 5 september 2007 om 
fastställande av en ram för godkännande 
av motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon samt av system, komponenter och 
separata tekniska enheter som är avsedda
för sådana fordon och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/37/EG av den 26 maj 2003 om 
typgodkännande av jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och 
utbytbara dragna maskiner till sådana 
traktorer samt av system, komponenter 
och separata tekniska enheter till dessa 
fordon och om upphävande av direktiv 
74/150/EEG.
__________________
20 EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.

Or. fr

Motivering

Med tanke på att det finns delade meningar om i vilken omfattning olycksantalet påverkas av 
motorcyklars dåliga skick, förefaller det orimligt att låta två- och trehjuliga motorfordon 
omfattas av en obligatorisk periodisk trafiksäkerhetsprovning. Släpvagnar i kategori O1 som 
väger mindre än 500 kg registreras dessutom inte i normala fall, och det verkar därför 
omöjligt att införa krav på periodisk trafiksäkerhetsprovning för dessa fordon.

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Flera tekniska standarder och krav 
avseende fordonssäkerhet har antagits i 
unionen. Det är emellertid nödvändigt att 
säkerställa, med hjälp av ett system med 
periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att 
fordon efter att ha släppts ut på marknaden 
fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder 
under hela livscykeln. Systemet bör gälla 
för fordonskategorier enligt definitionerna 

(4) Flera tekniska standarder och krav 
avseende fordonssäkerhet har antagits i 
unionen. Det är emellertid nödvändigt att 
säkerställa, med hjälp av ett system med 
periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att 
fordon efter att ha släppts ut på marknaden 
fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder 
under hela livscykeln. Medlemsstaterna 
skulle kunna införa nationella krav på 



AM\931123SV.doc 9/146 PE507.994v01-00

SV

i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 
om typgodkännande av två- och trehjuliga 
motorfordon och om upphävande av rådets 
direktiv 92/61/EEG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2007/46/EG av den 
5 september 2007 om fastställande av en 
ram för godkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/37/EG av den 26 maj 2003 om 
typgodkännande av jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och 
utbytbara dragna maskiner till sådana 
traktorer samt av system, komponenter och 
separata tekniska enheter till dessa fordon 
och om upphävande av 
direktiv 74/150/EEG20.

trafiksäkerhetsprovning för 
fordonskategorier enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 
om typgodkännande av två- och trehjuliga 
motorfordon och om upphävande av rådets 
direktiv 92/61/EEG. Systemet bör gälla för 
fordonskategorier enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/46/EG av den 5 september 2007 om
fastställande av en ram för godkännande av 
motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon samt av system, komponenter och 
separata tekniska enheter som är avsedda 
för sådana fordon och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/37/EG av den 
26 maj 2003 om typgodkännande av 
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av 
släpvagnar och utbytbara dragna maskiner 
till sådana traktorer samt av system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
till dessa fordon och om upphävande av 
direktiv 74/150/EEG20.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det förväntas att alla fordon ska vara 
trafiksäkra när de används på allmän väg,
och detta kan komma att kontrolleras när 
som helst under användningen. 

Or. en

Motivering

Alla fordon bör hållas i ett trafikdugligt skick när de används på allmän väg, vilket kommer 
att kontrolleras i alla medlemsstater.
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Ändringsförslag 49
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det finns ett tydligt samband mellan 
nivån på trafiksäkerheten och antalet 
tekniska brister i fordon. Under 2009 
rapporterades 35 000 dödsfall på 
europeiska vägar. Baserat på antagandet 
att tekniska brister bidrar till dödsfall i 
proportion till hur de bidrar till olyckor 
kan mer än 2 000 dödsfall per år i EU 
vara kopplade till tekniska brister hos 
fordon. På grundval av tillgängliga 
studier skulle mellan 900 och 1 100 av 
dessa dödsfall kunna undvikas om 
lämpliga förbättringar av systemet för 
trafiksäkerhetsprovning genomfördes.

utgår

Or. nl

Motivering

Ett samband är inte samma sak som ett orsakssamband. Infrastrukturens kvalitet och det sätt 
på vilket förarna kör har betydligt större inverkan på trafiksäkerheten i ett land.

Ändringsförslag 50
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Med hänsyn till att alla genom att i 
god tid uppdaga ett 
trafiksäkerhetsrelevant fel på ett fordon 
medverkar till att avhjälpa detta fel och 
därigenom till att undvika en olycka bör 
de minskade följdkostnaderna för olyckor 
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bidra till att bygga upp ett bonussystem.

Or. de

Ändringsförslag 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) En stor del av den totala mängden 
utsläpp från vägtransporter, särskilt 
koldioxidutsläpp, orsakas av ett fåtal 
fordon med dåligt fungerande 
avgasreningssystem. Man beräknar att 5 % 
av fordonsbeståndet står för 25 % av alla 
förorenande utsläpp. Ett periodiskt system 
med trafiksäkerhetsprovningar skulle 
därför även förbättra miljön genom en 
minskning av fordonens genomsnittliga 
avgasutsläpp.

(6) En stor del av den totala mängden 
utsläpp från vägtransporter, särskilt 
koldioxidutsläpp, orsakas av ett fåtal 
fordon med dåligt fungerande 
avgasreningssystem. Man beräknar att 5 % 
av fordonsbeståndet står för 25 % av alla 
förorenande utsläpp. Detta gäller även de 
ökade utsläppen av partiklar och NOx 
från moderna fordonskonstruktioner, 
vilka kräver en mer övergripande 
utsläppsprovning som omfattar kontroll i 
drift med en elektronisk kontrollenhet av 
att fordonets inbyggda diagnossystem 
(OBD) är helt och fungerar. Denna 
provning bekräftas genom de befintliga 
provningarna av avgassystemet för att 
garantera en komplett utsläppsprovning,
eftersom enbart OBD-kontroll inte ger 
tillförlitliga resultat. Ett periodiskt system 
med trafiksäkerhetsprovningar skulle 
därför även förbättra miljön genom en 
minskning av fordonens genomsnittliga 
avgasutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 52
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Moderna motorer har gjorts mer 
bränsleeffektiva med hjälp av avancerade 
motorstyr- och avgasreningssystem. Om 
dessa system inte underhålls och ställs in 
korrekt kan de dock leda till mer utsläpp 
av mycket giftiga nanopartiklar och NOx. 
För moderna fordon bör de periodiska 
trafiksäkerhetsprovningarna därför också 
mäta mängden partiklar och NOx i 
avgaserna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend 
när det gäller antalet dödsolyckor. 
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008. 
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

utgår

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att även låta två- och trehjuliga motorfordon 
omfattas av trafiksäkerhetsprovning.
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Ändringsförslag 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend 
när det gäller antalet dödsolyckor. 
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008. 
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 55
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend 
när det gäller antalet dödsolyckor. 
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008. 

utgår
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Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend när 
det gäller antalet dödsolyckor. 
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008.
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

(7) Undersökningar visar inte att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend när 
det gäller antalet dödsolyckor. 
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008.
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

Or. nl

Motivering

Den undersökning som kommissionen hänvisar till i sin konsekvensbedömning visar inte med 
säkerhet detta. Vid 8 % av olyckorna där motorcyklar var inblandade konstaterades tekniska 
brister. Det anges dock inte att de tekniska bristerna ledde till olyckan.

Ändringsförslag 57
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Undersökningar visar att 8 % av 
olyckorna där motorcyklar är inblandade 
orsakas av eller kan kopplas till tekniska 
brister. Motorcyklister är den grupp 
trafikanter som har den högsta 
säkerhetsrisken, med en stigande trend när 
det gäller antalet dödsolyckor. 
Mopedförare är överrepresenterade i 
antalet dödsolyckor, och mer än 
1 400 förare omkom i trafiken 2008. 
Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 
till att omfatta den grupp trafikanter som 
har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 
två- eller trehjuliga fordon.

(7) Motorcyklister är den grupp trafikanter 
som har den högsta säkerhetsrisken, med 
en stigande trend när det gäller antalet 
dödsolyckor. Mopedförare är 
överrepresenterade i antalet dödsolyckor, 
och mer än 1 400 förare omkom i trafiken 
2008.

Or. fr

Motivering

Med tanke på att det finns delade meningar om i vilken omfattning olycksantalet påverkas av 
motorcyklars dåliga skick, förefaller det orimligt att låta två- och trehjuliga motorfordon 
omfattas av en obligatorisk periodisk trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag 58
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Inom ramen för en samordning av 
provningarna, och i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EU) 
nr 168/20131, bör inte någon provning av 
fordon av typ L, med undantag för 
typerna L1e och L2e, avse fordonets 
överensstämmelse med det krav på en 
högsta effekt på 74 kW som är gällande i 
vissa medlemsstater.
__________________
1 EUT L 60, 2.3.2013, s. 52.
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Or. fr

Ändringsförslag 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Jordbruksfordon med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h används i vissa fall i stället för 
lastbilar till godstransporter. Det är viktigt 
att se till att de jordbruksfordon som 
används till detta ändamål behandlas på 
samma sätt som lastbilar när det gäller 
trafiksäkerhetsprovning.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna ordalydelse fångar upp merparten av traktorerna, även de som 
sällan används på allmän väg, och den får omfattande konsekvenser för jordbruksindustrin 
och landsbygdssamhällena i EU.

Ändringsförslag 60
Phil Bennion

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Jordbruksfordon med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h används i vissa fall i stället för 
lastbilar vid kortare transporter.
Riskpotentialen för sådana fordon kan 
jämföras med riskpotentialen för lastbilar, 
och därför bör jordbruksfordon som 
främst används till godstransporter 
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när det gäller trafiksäkerhetsprovning. underställas trafiksäkerhetsprovningar.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att jordbruksfordon som används i stället för lastbilar är ett särskilt fall 
som bör hanteras på ett särskilt sätt.

Ändringsförslag 61
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Jordbruksfordon med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h används allt oftare istället för 
lastbilar vid kortare transporter. 
Riskpotentialen för sådana fordon kan 
jämföras med riskpotentialen för lastbilar, 
och därför bör den här fordonskategorin 
behandlas på samma sätt som lastbilar när 
det gäller trafiksäkerhetsprovning. Med 
tanke på de särskilda egenskaperna hos 
dessa fordon bör det vara 
medlemsstaterna som alltefter fordonens 
normala användning beslutar om de bör 
genomgå periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar.

Or. es

Motivering

I vissa länder används fordon i kategori T5 för andra ändamål än vad de utformats för, men 
det innebär inte att de måste omfattas av förordningen. De tekniska egenskaperna hos dessa 
fordon är mindre strikta än hos lastbilar (fordonskategorierna N2 och N3). Fordonen är
också billigare och utgör således illojal kompetens för lastbilarna. Som en 
kompromisslösning bör medlemsstaterna få välja om de vill att dessa fordon ska omfattas av 
periodiska provningar eller ej.
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Ändringsförslag 62
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Fordon av historiskt intresse anses 
bevara kulturarvet från den epok då de 
byggdes, och man utgår från att de knappt
används på allmänna vägar; därför bör
det överlåtas åt medlemsstaterna att utöka 
perioden för periodisk 
trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon. 
Det bör också överlåtas åt 
medlemsstaterna att reglera
trafiksäkerhetsprovningen av andra typer 
av specialfordon.

(9) Fordon av historiskt intresse bevarar
kulturarvet från den epok då de byggdes,
bevaras och behålls i ett historiskt korrekt 
skick och används sällan som 
vardagsfordon. Det bör överlåtas åt 
medlemsstaterna att utöka perioden för 
periodisk trafiksäkerhetsprovning för 
sådana fordon eller att på annat sätt
reglera sina system med 
trafiksäkerhetsprovningar.

Or. en

Motivering

För att förtydliga innehållet i skäl 9 är det viktigt att ta med den vanliga ordalydelsen 
”historiskt korrekt skick”.

Ändringsförslag 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Fordon av historiskt intresse anses 
bevara kulturarvet från den epok då de 
byggdes, och man utgår från att de 
knappt används på allmänna vägar. 
Därför bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att utöka perioden för 
periodisk trafiksäkerhetsprovning för 
sådana fordon. Det bör också överlåtas åt 
medlemsstaterna att reglera 
trafiksäkerhetsprovningen av andra typer 
av specialfordon.

(9) Fordon av historiskt intresse anses 
bevara kulturarvet från den epok då de 
byggdes. De är kulturföremål och 
används sällan som vardagsfordon. 
Därför bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att utöka perioden för 
periodisk trafiksäkerhetsprovning för 
sådana fordon. Denna rätt får dock inte 
leda till att striktare standarder tillämpas 
än de som fordonet ursprungligen var 
konstruerat för. Det bör också överlåtas åt 
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medlemsstaterna att reglera 
trafiksäkerhetsprovningen av andra typer 
av specialfordon.

Or. de

Motivering

Fordon av historiskt intresse är kulturföremål och används sällan som vardagsfordon. Därför 
måste andra bestämmelser gälla för dem.

Ändringsförslag 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Fordon av historiskt intresse anses 
bevara kulturarvet från den epok då de 
byggdes, och man utgår från att de knappt 
används på allmänna vägar; därför bör det 
överlåtas åt medlemsstaterna att utöka 
perioden för periodisk 
trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon. 
Det bör också överlåtas åt medlemsstaterna 
att reglera trafiksäkerhetsprovningen av 
andra typer av specialfordon.

(9) Historiska fordon anses bevara 
kulturarvet från den epok då de byggdes, 
och man utgår från att de knappt används 
på allmänna vägar; därför bör det överlåtas 
åt medlemsstaterna att utöka perioden för 
periodisk trafiksäkerhetsprovning för 
sådana fordon. Det bör också överlåtas åt 
medlemsstaterna att reglera 
trafiksäkerhetsprovningen av andra typer 
av specialfordon.

Or. sv

Ändringsförslag 65
Phil Bennion

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en 
nationell verksamhet och bör därför utföras 
av medlemsstaterna eller av för ändamålet 
utsedda organ under medlemsstaternas 

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en 
nationell verksamhet och bör därför utföras 
av medlemsstaterna eller av för ändamålet 
utsedda offentliga eller privata organ 
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tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt 
ansvara för trafiksäkerhetsprovningen i 
samtliga fall, även om det nationella 
systemet gör det möjligt att godkänna 
privata organ, inklusive sådana som är 
involverade i reparationsverksamhet.

under medlemsstaternas tillsyn.
Medlemsstaterna bör fortsatt ansvara för 
trafiksäkerhetsprovningen i samtliga fall, 
även om det nationella systemet gör det 
möjligt att godkänna privata organ, 
inklusive sådana som är involverade i 
reparationsverksamhet.

Or. en

Motivering

Det bör vara fritt för medlemsstaterna att bestämma strukturen hos systemen för periodiska 
tekniska inspektioner så länge de offentliga eller privata organen övervakas av en 
tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 13.

Ändringsförslag 66
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en 
nationell verksamhet och bör därför 
utföras av medlemsstaterna eller av för 
ändamålet utsedda organ under 
medlemsstaternas tillsyn.
Medlemsstaterna bör fortsatt ansvara för 
trafiksäkerhetsprovningen i samtliga fall, 
även om det nationella systemet gör det 
möjligt att godkänna privata organ, 
inklusive sådana som är involverade i 
reparationsverksamhet.

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en 
nationell verksamhet och bör genomföras
av medlemsstaten eller av offentliga organ
som utsetts av staten för detta uppdrag 
eller av organ eller institutioner – även 
auktoriserade privata sådana – som 
utsetts av och som direkt övervakas av 
staten. Om de institutioner som utsetts att 
handha trafiksäkerhetsprovning samtidigt 
utför reparationer av fordon, ska 
medlemsstaterna särskilt kontrollera att 
objektivitet och en hög kvalitet på 
provningen upprätthålls.

Or. de

Motivering

Denna formulering motsvarar artikel 2 i gällande direktiv 2009/40/EG och syftar till att även 
i fortsättningen säkerställa olika fungerande former för trafiksäkerhetsprovning.
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Ändringsförslag 67
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en 
nationell verksamhet och bör därför utföras 
av medlemsstaterna eller av för ändamålet 
utsedda organ under medlemsstaternas 
tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt 
ansvara för trafiksäkerhetsprovningen i 
samtliga fall, även om det nationella 
systemet gör det möjligt att godkänna 
privata organ, inklusive sådana som är 
involverade i reparationsverksamhet.

(10) Trafiksäkerhetsprovning är en 
nationell verksamhet och bör därför utföras 
av medlemsstaterna eller av för ändamålet 
utsedda organ under medlemsstaternas 
tillsyn. Medlemsstaterna bör fortsatt 
ansvara för trafiksäkerhetsprovningen i 
samtliga fall, även om det nationella 
systemet gör det möjligt att godkänna 
privata organ.

Or. fr

Motivering

Det vore lämpligt att säkerställa ett formellt oberoende för provningscentrumen gentemot de 
inrättningar som utför fordonsreparationer för att undvika riskerna för intressekonflikt.

Ändringsförslag 68
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör, när de
auktoriserar provningscentrum på sitt 
territorium, ta hänsyn till att direktiv 
2006/123/EG om tjänster på den inre 
marknaden inte är tillämpligt på tjänster 
av allmänt intresse på transportområdet.

Or. es
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Ändringsförslag 69
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att undvika intressekonflikter 
mellan provningscentrum och de organ 
som utför reparationer bör inga fordon 
genomgå trafiksäkerhetsprovning och 
reparationer på anläggningar som har 
samma intressen inom mindre än ett års 
tid.

Or. en

Ändringsförslag 70
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inspektörer bör när de utför 
trafiksäkerhetsprovningar agera 
oberoende, och alla intressekonflikter bör 
undvikas. Resultatet av 
trafiksäkerhetsprovningar bör därför inte 
vara kopplat till lön eller annan 
ekonomisk eller personlig förmån.

utgår

Or. nl

Motivering

Det nederländska systemet, där verkstadsinnehavaren även utför trafiksäkerhetsprovningen 
och sedan i stickprovskontroller inspekteras av den nationella tillsynsmyndigheten, fungerar 
utmärkt. Den risk att förlora sin licens, och därmed sin försörjning, som en 
verkstadsinnehavare löper garanterar att säkerhetsprovningen av den nederländska 
vagnparken håller hög kvalitet. Det oberoende som kommissionen föreslår är därför inte 
önskvärt.
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Ändringsförslag 71
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inspektörer bör när de utför 
trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, 
och alla intressekonflikter bör undvikas. 
Resultatet av trafiksäkerhetsprovningar 
bör därför inte vara kopplat till lön eller 
annan ekonomisk eller personlig förmån.

(13) Inspektörer bör när de utför 
trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, 
och alla intressekonflikter bör undvikas. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
bedömningarna genomförs i vederbörlig 
ordning och särskilt se till att 
bedömningarna av näringsidkare som är 
auktoriserade att reparera fordon är 
objektiva.

Or. de

Ändringsförslag 72
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inspektörer bör när de utför 
trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, 
och alla intressekonflikter bör undvikas. 
Resultatet av trafiksäkerhetsprovningar 
bör därför inte vara kopplat till lön eller 
annan ekonomisk eller personlig förmån.

(13) Inspektörer bör när de utför 
trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, 
och alla intressekonflikter bör undvikas. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att de 
inrättningar som utsetts för 
trafiksäkerhetsprovningen och som 
samtidigt utför reparationer av fordon är 
objektiva och att deras bedömningar görs 
på ett riktigt sätt. 

Or. de

Motivering

Enligt gällande EU-direktiv om trafiksäkerhetsprovning av fordon kan medlemsstaterna utse 
privata organisationer. Detta bör även vara möjligt i den nya förordningen.
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Ändringsförslag 73
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inspektörer bör när de utför 
trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, 
och alla intressekonflikter bör undvikas.
Resultatet av trafiksäkerhetsprovningar bör 
därför inte vara kopplat till lön eller annan 
ekonomisk eller personlig förmån.

(13) Inspektörer bör när de utför 
trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, 
och alla intressekonflikter bör undvikas.
Resultatet av trafiksäkerhetsprovningar bör 
därför inte vara kopplat till lön eller annan 
ekonomisk eller personlig förmån.
Verksamhet som är kopplad till 
tillverkning, försäljning, uthyrning, 
underhåll eller reparation av fordon får 
inte äventyra objektiviteten, opartiskheten 
och oberoendet vid utförandet av 
trafiksäkerhetsprovningar.

Or. en

Ändringsförslag 74
Ismail Ertug

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att garantera att de olika organ 
som genomför inspektioner är tillräckligt 
oberoende är det viktigt att 
provningscentrumen tillämpar 
samordnade och erkända standarder för 
opartiskhet, såsom EN ISO/IEC 17020.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas 
efter fordonstyp och fordonens miltal. 
Fordon är mer benägna att uppvisa 
tekniska brister när de uppnår en viss ålder 
och, i synnerhet vid intensiv användning, 
efter ett visst miltal. Därför är det lämpligt 
att öka provningsfrekvensen för äldre 
fordon och för fordon med höga miltal.

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas 
efter fordonstyp. Fordon är mer benägna att 
uppvisa tekniska brister när de uppnår en 
viss ålder och, i synnerhet vid intensiv 
användning, efter ett visst miltal.

Or. fr

Motivering

En ökad provningsfrekvens för fordon som är äldre än sex år verkar orimligt vad säkerheten 
beträffar och medför en betydande administrativ och finansiell merkostnad.

Ändringsförslag 76
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas 
efter fordonstyp och fordonens miltal. 
Fordon är mer benägna att uppvisa 
tekniska brister när de uppnår en viss ålder 
och, i synnerhet vid intensiv användning, 
efter ett visst miltal. Därför är det lämpligt 
att öka provningsfrekvensen för äldre 
fordon och för fordon med höga miltal.

(17) Provningsfrekvensen bör anpassas 
efter fordonstyp och fordonens miltal. 
Fordon är mer benägna att uppvisa 
tekniska brister när de uppnår en viss ålder 
och, i synnerhet vid intensiv användning, 
efter ett visst miltal.

Or. fr
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Ändringsförslag 77
Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Trafiksäkerhetsprovningarna bör 
omfatta alla punkter som är relevanta för 
fordonets specifika design, konstruktion 
och utrustning. Inom dessa punkter och 
med beaktande av fordonsteknikens 
nuvarande nivå bör moderna elektroniska 
system inkluderas i förteckningen över de 
punkter som ska provas. För att uppnå en 
harmonisering av 
trafiksäkerhetsprovningen bör 
provningsmetoder tillhandahållas för var 
och en av de punkter som ska provas.

(19) Trafiksäkerhetsprovningarna bör 
omfatta alla punkter som är relevanta för 
fordonets specifika design, konstruktion 
och utrustning. Dessa punkter bör 
uppdateras mot bakgrund av den senaste 
forskningen och de tekniska framstegen 
rörande fordonssäkerhet. Hjul som inte 
motsvarar standarden och som kopplas på 
axlar som inte motsvarar standarden bör 
behandlas som kritiska från 
säkerhetssynpunkt och följaktligen 
underställas trafiksäkerhetsprovning. 
Inom dessa punkter och med beaktande av 
fordonsteknikens nuvarande nivå bör 
moderna elektroniska system inkluderas i 
förteckningen över de punkter som ska 
provas. För att uppnå en harmonisering av 
trafiksäkerhetsprovningen bör 
provningsmetoder tillhandahållas för var 
och en av de punkter som ska provas.

Or. en

Motivering

Hjul som inte motsvarar standarden och skadade hjul som monteras på axlar som inte 
motsvarar standarden utgör allvarliga ansvars- och säkerhetsproblem. Provningar av hjul 
som inte passar hjulnavet bör behandlas som säkerhetskritiska och därför ingå i 
förteckningen över punkter som ska kontrolleras under trafiksäkerhetsprovningen.

Ändringsförslag 78
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Om brister hittas under en 
trafiksäkerhetsprovning, i synnerhet brister 
som utgör en risk för trafiksäkerheten, bör 
innehavaren av fordonets registreringsbevis 
åtgärda dessa brister utan dröjsmål. Vid 
farliga brister bör fordonets
registreringsbevis dras in tills bristerna har 
åtgärdats till fullo.

(21) Om brister hittas under en
trafiksäkerhetsprovning, i synnerhet brister 
som utgör en risk för trafiksäkerheten, bör 
innehavaren av fordonets registreringsbevis 
åtgärda dessa brister utan dröjsmål. Vid 
farliga brister bör fordonet inte få 
användas på allmän väg tills bristerna har 
åtgärdats till fullo.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Bedrägerier med vägmätare anses 
påverka mellan 5 och 12 % av den 
inhemska försäljningen av begagnade bilar
och mellan 30 och 40 % av den 
gränsöverskridande försäljningen, vilket 
resulterar i betydande samhällskostnader 
på flera miljarder euro varje år och 
felaktiga bedömningar av fordons 
trafiksäkerhet. För att bekämpa 
bedrägerierna med vägmätare skulle en 
registrering av miltalet i 
trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med 
skyldigheten att uppvisa intyget från 
föregående provning, underlätta upptäckten 
av ingrepp i eller manipuleringar av 
vägmätaren. Bedrägerier med vägmätare 
bör också mer systematiskt betraktas som 
en straffbar överträdelse. Medlemsstaterna 
bör vidta alla åtgärder som krävs för att se 
till att vägmätarställningen är korrekt 
under hela fordonets livscykel. Detta kan 
man göra genom att i en databas för 
miltalsregistrering samla den information 
om fordonens miltal som redan inhämtats 
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av de olika aktörerna i bilsektorn, såsom 
officiella återförsäljare, reparatörer och 
provningscentrum.

Or. en

Motivering

En bils historia är minst sagt mer komplicerad att spåra när fordonet har importerats. 
Vägmätarställningen vid den första trafiksäkerhetsinspektionen är en mycket viktig parameter 
för att fastställa hur ofta inspektioner behöver göras därefter. Följaktligen är det mycket 
viktigt att medlemsstaterna vidtar alla möjliga åtgärder för att se till att vägmätarställningen 
är tillförlitlig och exakt, framför allt när fordonet inspekteras för första gången.

Ändringsförslag 80
Mathieu Grosch

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Bedrägerier med vägmätare anses 
påverka mellan 5 och 12 % av 
försäljningen av begagnade bilar, vilket 
resulterar i betydande samhällskostnader 
på flera miljarder euro varje år och 
felaktiga bedömningar av fordons 
trafiksäkerhet. För att bekämpa 
bedrägerierna med vägmätare skulle en 
registrering av miltalet i 
trafiksäkerhetsintyget, kombinerat med 
skyldigheten att uppvisa intyget från 
föregående provning, underlätta upptäckten 
av ingrepp i eller manipuleringar av 
vägmätaren. Inrättandet av en databas 
som under iakttagande av dataskyddet 
registrerar fordonens vägmätarställning 
och allvarliga olyckor bidrar också till att 
förhindra manipuleringar och göra viktig 
information tillgänglig. Dessutom bör
bedrägerier med vägmätare mer 
systematiskt betraktas som en straffbar 
överträdelse.

Or. de
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Ändringsförslag 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Fordonens miltal registreras redan av återförsäljare, reparatörer och provningscentrum men 
en central databas för denna information skulle avsevärt kunna bidra till att minska 
konsumenternas kostnader för felaktiga vägsträckor.

Ändringsförslag 82
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Bedrägerier med vägmätare anses 
påverka mellan 5 och 12 % av 
försäljningen av begagnade bilar, vilket 
resulterar i betydande samhällskostnader 
på flera miljarder euro varje år och 
felaktiga bedömningar av fordons 
trafiksäkerhet. För att bekämpa 
bedrägerierna med vägmätare bör
kommissionen utvärdera möjligheten att 
lägga fram nya förslag inom ramen för 
konsumentskyddspolitiken.

Or. es

Motivering

Vägmätare är varken reglerade eller obligatoriska för typgodkännande av fordon eller för 
användning. De är rena informationsinstrument och är utformade för det ändamålet. Denna 
fråga omfattas inte av förslagets rättsliga grund. Den hör snarare till det 
konsumentskyddspolitiska området.

Ändringsförslag 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Auktoriseringen av 
provningscentrum enligt förordning (EG) 
nr 765/2008 om krav för ackreditering 
och marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter ska inte åläggas 
medlemsstaterna.

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

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Trafiksäkerhetsprovning är en del av 
ett mer omfattande regleringssystem som 
gäller för fordon under hela deras livscykel 
från godkännande till registrering och 
inspektion till skrotning. Utvecklingen och 
sammankopplingen av nationella och 
tillverkares elektroniska fordonsdatabaser
skulle bidra till att förbättra effektiviteten i 
hela administrationskedjan för fordon
genom att minska kostnader och 
administrativa bördor.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Eftersom målet med förordningen 
bör vara att främja ytterligare samordning 
och standardisering av periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar av fordon, 
vilket i slutändan bör mynna ut i en inre 
marknad för periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar i EU med ett 
system för ömsesidigt erkännande av 
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trafiksäkerhetsintyg som innebär att 
fordon kan provas i vilken medlemsstat 
som helst, bör kommissionen utarbeta en 
rapport om samordningsframstegen för 
att fastställa när ett sådant system för 
ömsesidigt erkännande skulle kunna 
inrättas.

Or. en

Motivering

Vi behöver en färdplan för att uppnå ett fullt ömsesidigt erkännande av 
trafiksäkerhetsintygen, vilket kan mynna ut i en inre marknad för trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag 86
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att komplettera den här 
förordningen med ytterligare tekniska 
detaljer bör kommissionen ges befogenhet 
att anta akter enligt artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt för 
att, där det är lämpligt, beakta utvecklingen 
av unionslagstiftning om typgodkännande i 
relation till fordonskategorier samt behovet 
att uppdatera bilagorna mot bakgrund av
tekniska framsteg. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
även på expertnivå, under det förberedande 
arbetet. Kommissionen bör i sitt arbete 
med att förbereda och utarbeta delegerade 
akter säkerställa att relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och rådet 
samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt.

(26) För att uppdatera den här 
förordningen bör kommissionen ges 
befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt för att, där det är lämpligt, 
beakta utvecklingen av unionslagstiftning 
om typgodkännande i relation till 
fordonskategorier samt behovet att 
uppdatera bilagorna mot bakgrund av 
tekniska framsteg. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
även på expertnivå, under det förberedande 
arbetet. Kommissionen bör i sitt arbete 
med att förbereda och utarbeta delegerade 
akter säkerställa att relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och rådet 
samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom målet med denna 
förordning, nämligen att fastställa 
gemensamma minimikrav och 
harmoniserade regler för genomförande 
av trafiksäkerhetsprovning av fordon i 
unionen, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna utan 
bättre kan uppnås på unionsnivå, får 
unionen anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

utgår

Or. fr

Motivering

Man bör behålla den nuvarande rättsliga ramen för provningarna och ändra förslaget till 
förordning till ett förslag till direktiv för att låta de organisatoriska bestämmelserna om 
periodisk provning av motorfordons trafiksäkerhet omfattas av medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 88
Georges Bach

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom målet med denna förordning, 
nämligen att fastställa gemensamma 
minimikrav och harmoniserade regler för 
genomförande av trafiksäkerhetsprovning 
av fordon i unionen, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på 

(29) Eftersom målet med denna förordning, 
nämligen att fastställa gemensamma 
minimikrav och harmoniserade regler för 
genomförande av trafiksäkerhetsprovning 
av fordon i unionen, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på 
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unionsnivå, får unionen anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

unionsnivå, får unionen anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål. 
Medlemsstaterna kan besluta att fastställa 
högre krav än minimistandarderna.

Or. de

Ändringsförslag 89
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom målet med denna förordning, 
nämligen att fastställa gemensamma 
minimikrav och harmoniserade regler för 
genomförande av trafiksäkerhetsprovning 
av fordon i unionen, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på 
unionsnivå, får unionen anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(29) Eftersom målet med denna förordning, 
nämligen att fastställa gemensamma 
minimikrav och harmoniserade regler för 
genomförande av trafiksäkerhetsprovning 
av fordon i unionen, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och ett ramverk med 
minimikrav bättre kan uppnås på 
unionsnivå, får unionen anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål, och 
redan etablerade och väl fungerande 
övervakningssystem i medlemsstaterna 
ändras inte i onödan i avgörande grad 
eller påverkas därigenom.

Or. de

Motivering

Väl fungerande, säkra och godkända system för trafiksäkerhetsprovning av fordon, som till 
exempel det österrikiska systemet med kontrollverkstäder, ska inte påverkas negativt av 
onödig detaljreglering från unionens sida.
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Ändringsförslag 90
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett 
system med periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar av fordon.

Genom detta direktiv höjs minimikraven 
på trafiksäkerhetsprovningar av fordon för 
att på så sätt förbättra trafiksäkerheten 
och miljöskyddet.

Or. de

Motivering

Ett system för trafiksäkerhetsprovning finns redan i medlemsstaterna, nytt är framför allt 
utvidgningen av minimikraven till nya regleringsområden som t.ex. provningscentrum, 
inspektörer och testutrustning.

Ändringsförslag 91
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett 
system med periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar av fordon.

Genom detta direktiv inrättas ett system 
med periodiska trafiksäkerhetsprovningar 
av fordon.

Or. nl

Ändringsförslag 92
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett 
system med periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar av fordon.

Genom detta direktiv inrättas ett system 
med periodiska trafiksäkerhetsprovningar 
av fordon som används på allmän väg, 
som ska genomföras på grundval av 
tekniska minimistandarder och 
minimikrav i syfte att garantera en hög 
trafiksäkerhets- och miljöskyddsnivå.

Or. en

Motivering

Det är lämpligare med ett direktiv som stöder vägsäkerhetsstandarder och bygger vidare på 
de befintliga lagstiftningsförfarandena, som senast uppdaterades i direktiv 2009/40/EG. Det 
behövs inte en förordning för att uppnå målen i förslaget.

Ändringsförslag 93
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Med denna förordning införs en 
säkerhetstestning för kategorierna N2, N3
och O4. Säkerhetsprovningen ska 
genomföras enligt artikel 5.5 (ny) och 
omfatta de komponenter av fordonet som 
är särskilt utsatta för reparationer och 
slitage såsom 
chassi/karosseri/kopplingsanordningar, 
styrning, däck/hjul och bromsutrustning. 
Kommissionen ska för detta ändamål 
utarbeta teknisk bilaga V.

Or. de

Motivering

Genom att nyttofordonens underhållsskick på så sätt förbättras utgör säkerhetstestningen ett 
väsentligt bidrag till trafiksäkerheten. Den bidrar även till att nyttofordonens 
användningsperioder förlängs och oplanerade avbrott reduceras.
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Ändringsförslag 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning gäller fordon med en 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/h i följande kategorier enligt 
direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG 
och direktiv 2003/37/EG:

1. Denna förordning gäller fordon med en 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/h i följande kategorier enligt 
direktiv 2007/46/EG och 
direktiv 2003/37/EG:

Or. fr

Ändringsförslag 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och 
O2.

utgår

Or. en

Motivering

Olyckor där lätta släpvagnar är inblandade är ovanliga och beror till stor del på föraren –
antingen på grund av att släpvagnen var felaktigt påkopplad eller föraren betedde sig 
olämpligt. Dessutom skulle provningar av släpvagnar innebära en oproportionerlig börda för 
jordbrukare och små företag med många små släpvagnar. Det skulle medföra ökade 
kostnader och stjäla tid från själva verksamheten.

Ändringsförslag 96
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5



PE507.994v01-00 38/146 AM\931123SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåten vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategori O1 och O2.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 97
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och 
O2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och 
O2.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Motivering

Olyckor med lätta släpvagnar och påhängsvagnar beror i de flesta fall på överlast eller för 
hög hastighet och bör därför förebyggas genom vägkontroller.

Ändringsförslag 99
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och 
O2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 100
Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och 
O2.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och 
O2.

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategori O2.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och 
O2.

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
sammanlagd högsta tillåtna vikt på mellan 
750 kg och 3 500 kg – fordonskategori 
O2.

Or. fr

Motivering

Släpvagnar i kategori O1 som väger mindre än 500 kg registreras inte i normala fall, och det 
verkar därför omöjligt att införa krav på periodisk trafiksäkerhetsprovning för dessa fordon.

Ändringsförslag 103
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåten vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och
O2.

Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåten vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategori O2.

Or. es
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Motivering

Lätta släpvagnar i fordonskategori O1 är hjälpfordon som används sporadiskt för särskilda 
ändamål, utanför transportområdet. Lätta släpvagnar i fordonskategori O1 registreras inte i 
någon av medlemsstaterna. Dessa fordon finns således inte med i de officiella 
fordonsregistren och står följaktligen utanför officiell kontroll.

Ändringsförslag 104
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategorierna O1 och
O2.

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 
högsta tillåtna vikt som inte överstiger 
3 500 kg – fordonskategori O2.

Or. en

Motivering

Kategori O1 är inte registrerad i de flesta medlemsstaterna.

Ändringsförslag 105
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 106
Peter van Dalen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. nl

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. fr
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Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att även låta två- och trehjuliga motorfordon
omfattas av trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag 109
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inga tillförlitliga trafiksäkerhetsuppgifter som visar att det föreligger ett specifikt 
problem med säkerheten för dessa fordonskategorier. De flesta av fordonen används för 
lokala eller regionala transporter. Motorcykelolyckor orsakas i allmänhet av mänskliga 
misstag snarare än av tekniska fel.

Ändringsförslag 110
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

utgår

Or. sv

Ändringsförslag 112
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L2e, L3e, L4e, L5e 
och L7e.

(De fordonskategorier som ska provas ska 
införas i aktuella avsnitt i hela texten.)

Or. de

Motivering

Att ta med mopeder i trafiksäkerhetsprovningen bör inte åläggas medlemsstaterna som 
minimikrav utan lämnas öppet som alternativ.

Ändringsförslag 113
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

utgår
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Or. nl

Ändringsförslag 114
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

utgår

Or. en

Motivering

Det är upp till medlemsstaterna att reglera detta. Dessa fordon används vanligtvis inte till 
internationella transporter.

Ändringsförslag 115
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

– Hjultraktorer i kategori T5 som främst 
används på allmän väg till 
godstransporter med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att göra åtskillnad mellan traktorer som endast används inom jordbruk 
och traktorer som även kan användas till godstransporter.

Ändringsförslag 117
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

utgår

Or. es

Motivering

I vissa länder används fordon i kategori T5 för andra ändamål än vad de utformats för, men 
det innebär inte att de måste omfattas av förordningen. Som en kompromisslösning bör 
medlemsstaterna få välja om de vill att dessa fordon ska omfattas av periodiska 
trafiksäkerhetprovningar eller ej.

Ändringsförslag 118
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

Hjultraktorer i kategori T5 som främst 
används på allmän väg till 
godstransporter med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

Or. en

Ändringsförslag 119
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

– Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h och som används för 
transporttjänster – fordonskategori T5.

Or. et

Motivering

Förordningen bör ej tillämpas i fråga om traktorer som används inom jordbruk och 
skogsbruk, då de förekommer minimalt i vägtrafiken och då det saknas kompletterande 
analyser om trafikolyckor som skett på grund av tekniska fel hos dessa.

Ändringsförslag 120
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5.

– Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
40 km/h – fordonskategori T5 – som i 
medlemsstaten får användas på allmän 



PE507.994v01-00 48/146 AM\931123SV.doc

SV

väg med lastade släpvagnar i hastigheter 
som överstiger 40 km/h.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater används dessa fordon som alternativ till fordon i kategorierna N2 och 
N3 för att transportera gods. Jordbrukare använder visserligen traktorer som kan gå 
snabbare än 40 km/h, men om hastigheten underskrider 40 km/h vid godstransporter är det 
sannolikt att transporter endast är en bianvändning. Även om dessa fordon inte behöver 
genomgå periodiska inspektioner måste de fortfarande vara trafiksäkra på allmän väg och 
medlemsstaterna kan ta med dem i tillämpningsområdet om de vill.

Ändringsförslag 121
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Medlemsstaten lan dessutom utvidga 
skyldigheten att genomföra regelbundna 
trafiksäkerhetsprovningar till andra 
fordonsgrupper. Medlemsstaten ska 
underrätta kommissionen om sådana 
beslut och motivera sitt förfarande.

Or. de

Motivering

Om det visar sig vara nödvändigt att fordonsgrupper som inte omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde provas regelbundet måste medlemsstaterna ha möjlighet att vidta 
kompletterande åtgärder.

Ändringsförslag 122
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning gäller inte för 
följande:

2. Medlemsstaterna får utelämna följande
fordon som är registrerade på deras 
territorium från tillämpningsområdet för 
denna förordning:

Or. es

Motivering

Med tanke på att situationen skiljer sig åt mellan medlemsstaterna bör det finnas en viss 
marginal för tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 123
Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Släpvagnar som medlemsstaterna inte 
kräver registrering för.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater behöver inte släpvagnar registreras. Därför är det inte möjligt att 
tillämpa ett krav på tekniska provningar.

Ändringsförslag 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon av historiskt intresse. – Historiska fordon.

Or. sv
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Ändringsförslag 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

Or. fr

Ändringsförslag 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon som tillhör försvarsmakten, 
brandförsvaret, civilskyddet eller 
räddningstjänsten.

– Fordon som används av försvarsmakten, 
brandförsvaret, civilskyddet eller 
räddningstjänsten.

Or. en

Motivering

I vissa fall leasas eller hyrs fordon som används av försvarsmakten.

Ändringsförslag 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon som används i jordbruks-, 
trädgårds-, skogsbruks-, lantbruks- eller
fiskeföretag och som har en maximal 

– Fordon som används inom jordbruk, 
trädgårdsskötsel, skogsbruk, lantbruk
eller fiske och som endast används inom 
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konstruktionshastighet som inte överstiger 
40 km/h.

medlemsstatens territorium.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att göra åtskillnad mellan traktorer som används inom samma områden 
som lastbilar och traktorer som endast används inom jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, 
lantbruk eller fiske. Genom att begränsa användningsområdet till den egna medlemsstatens 
territorium förhindrar man att dessa fordon används till godstransporter på det europeiska 
fastlandet.

Ändringsförslag 128
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon som används i jordbruks-, 
trädgårds-, skogsbruks-, lantbruks- eller 
fiskeföretag och som har en maximal 
konstruktionshastighet som inte överstiger 
40 km/h.

– Fordon som används i jordbruks-, 
trädgårds-, skogsbruks-, lantbruks- eller 
fiskeföretag och som inte används för 
transporttjänster.

Or. et

Motivering

Förordningen bör huvudsakligen tillämpas på sådana fordon som reguljärt förekommer i den 
dagliga trafiken, inte på dem som huvudsakligen används utanför trafiken.

Ändringsförslag 129
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hjultraktorer med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
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40 km/h – fordonskategori T5.

Or. es

Motivering

I vissa länder används fordon i kategori T5 för andra ändamål än vad de utformats för, men 
det innebär inte att de måste omfattas av förordningen. Som en kompromisslösning bör 
medlemsstaterna få välja om de vill att dessa fordon ska omfattas av periodiska 
trafiksäkerhetprovningar eller ej.

Ändringsförslag 130
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Två- eller trehjuliga fordon –
fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) två- och trehjuliga fordon: 
motordrivna fordon med två hjul med 
eller utan sidovagn, trehjuliga 
motorcyklar och fyrhjuliga motorcyklar.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 132
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) två- och trehjuliga fordon: 
motordrivna fordon med två hjul med 
eller utan sidovagn, trehjuliga 
motorcyklar och fyrhjuliga motorcyklar.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) två- och trehjuliga fordon: 
motordrivna fordon med två hjul med 
eller utan sidovagn, trehjuliga 
motorcyklar och fyrhjuliga motorcyklar.

utgår

Or. sv

Ändringsförslag 134
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon 
som uppfyller samtliga följande villkor:

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon 
som tillverkades för minst 30 år sedan och 
som bevaras och behålls i ett historiskt 
korrekt skick.

Or. en
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Motivering

Definitionen är för snäv eftersom reservdelar till historiska fordon ofta är nya och inte 
motsvarar fordonets historiska komponenter. Dessutom genomgår historiska fordon ofta 
tekniska anpassningar under sin livscykel, till exempel av säkerhetsskäl. På samma sätt 
förändras fordonets utseende under hela dess livscykel. Trots förändringarna behåller 
fordonet alltid sin ursprungliga karaktär.

Ändringsförslag 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) fordon av historiskt intresse: ett fordon 
som uppfyller samtliga följande villkor:

(7) Historiska fordon: ett fordon som 
uppfyller samtliga följande villkor:

Or. sv

Ändringsförslag 136
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det tillverkades för minst 30 år sedan. utgår

Or. en

Ändringsförslag 137
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det underhålls med reservdelar som 
utgör avbildningar av fordonets historiska 

utgår
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komponenter.

Or. en

Ändringsförslag 138
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det underhålls med reservdelar som 
utgör avbildningar av fordonets historiska 
komponenter.

– Det underhålls med reservdelar som så 
långt det är möjligt utgör avbildningar av 
fordonets historiska komponenter.

Or. en

Motivering

När det gäller målet att använda reservdelar som utgör avbildningar av fordonets historiska 
komponenter bör man alltjämt ta hänsyn till att vissa särskilda delar inte längre tillverkas 
eller är tillgängliga.

Ändringsförslag 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det underhålls med reservdelar som 
utgör avbildningar av fordonets historiska 
komponenter.

– Som bevaras och behålls i ett historiskt 
korrekt skick.

Or. en

Ändringsförslag 140
Bernd Lange, Ismail Ertug



PE507.994v01-00 56/146 AM\931123SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det underhålls med reservdelar som 
utgör avbildningar av fordonets historiska 
komponenter.

– Det underhålls eller renoveras med 
reservdelar som utgör avbildningar av 
fordonets historiska komponenter eller som 
är samtida.

Or. de

Motivering

Fordon av historiskt intresse är kulturföremål. I det avseendet måste även kraven på 
definitionen vara tydliga. Endast riktigt historiska fordon vittnar om en historisk utveckling. 
Definitionen i denna förordning är den första definitionen av historiska fordon som görs i 
EU-lagstiftningen. Då den kan bli en blåkopia för vidare lagstiftning gäller det att här vara 
särskilt tydlig.

Ändringsförslag 141
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Inga förändringar har gjorts i 
huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning eller fjädring).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Inga förändringar har gjorts i utgår
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huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning eller fjädring).

Or. en

Ändringsförslag 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Inga förändringar har gjorts i 
huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning eller fjädring).

utgår

Or. sv

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Inga förändringar har gjorts i 
huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning eller fjädring).

– Inga betydande förändringar har gjorts i 
huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning eller fjädring).

Or. fr

Ändringsförslag 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Inga förändringar har gjorts i 
huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning eller fjädring).

– Huvudkomponenternas tekniska 
karakteristika (t.ex. motor, bromsar, 
styrning, fordonstyp eller fjädring) har inte 
ändrats eller är samtida.

Or. de

Ändringsförslag 146
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. utgår

Or. en

Ändringsförslag 149
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. utgår

Or. en

Ändringsförslag 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. utgår

Or. sv

Ändringsförslag 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. – Fordonets yttre har inte ändrats eller är 
samtida.
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Or. de

Ändringsförslag 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonsmodellen tillverkas inte längre. 

Or. fr

Ändringsförslag 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonet är samtida, dvs. med 
ändringar som var tekniskt och rättsligt 
möjliga inom tio år efter det att fordonet 
tillverkats.

Or. de

Ändringsförslag 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) innehavare av registreringsbevis: den 
person i vars namn fordonet registrerats.

utgår

Or. sv
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Ändringsförslag 155
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) innehavare av registreringsbevis: den 
person i vars namn fordonet registrerats.

(8) innehavare av registreringsbevis: den 
person i vars namn fordonet registrerats
eller den person som har den permanenta 
nyttjanderätten till fordonet.

Or. en

Motivering

I vissa länder är den person som använder ett fordon inte nödvändigtvis ägaren. En 
användare som har permanent nyttjanderätt till ett fordon kan ha samma ställning som den 
registrerade ägaren till fordonet, oavsett om det är ägarens namn som står på 
registreringsbeviset. I vissa länder kan det till och med stå två namn på registreringsbeviset. 
Dessa skillnader kan orsaka förvirring när fordonet kontrolleras i andra medlemsstater, som 
kanske inte tillåter sådana system.

Ändringsförslag 156
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att 
ett fordons delar och komponenter
uppfyller de säkerhets- och miljökrav som
gäller för fordonet vid tiden för 
godkännandet, den första registreringen 
eller ibruktagandet samt vid tiden för 
eftermodifiering.

(9) trafiksäkerhetsprovning: inspektion i 
enlighet med bilagorna i detta direktiv för
att säkerställa att ett fordon är säkert att 
använda på allmän väg och att det
uppfyller de miljökrav som ställs.

Or. en
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Motivering

Bilagorna innehåller uppgifter om fordonets skick och komponentstandarder. Att upprepa en 
del av definitionen kan leda till förvirring och övertillämpning vid provningar.

Ändringsförslag 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att 
ett fordons delar och komponenter 
uppfyller de säkerhets- och miljökrav som 
gäller för fordonet vid tiden för 
godkännandet, den första registreringen 
eller ibruktagandet samt vid tiden för 
eftermodifiering.

(9) trafiksäkerhetsprovning: en kontroll vid 
vilken det ska säkerställas att ett fordon är 
tillräckligt säkert för att användas på 
allmän väg och att det uppfyller 
miljökraven.

Or. fr

Ändringsförslag 158
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att 
ett fordons delar och komponenter 
uppfyller de säkerhets- och miljökrav som 
gäller för fordonet vid tiden för 
godkännandet, den första registreringen 
eller ibruktagandet samt vid tiden för
eftermodifiering.

(9) trafiksäkerhetsprovning: kontroll av att 
ett fordon är tillräckligt säkert för att 
användas på allmän väg, att det uppfyller 
miljökraven och att dess delar och 
komponenter uppfyller, när så är 
tillämpligt, de säkerhets- och miljökrav 
som gäller för fordonet vid tiden för 
godkännandet, den första registreringen 
eller ibruktagandet eller
eftermodifieringen.

Or. en
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Ändringsförslag 159
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) inspektör: en person som av en 
medlemsstat fått auktorisation att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar i ett 
provningscentrum eller på uppdrag av en 
behörig myndighet.

(13) inspektör: en person som av en 
medlemsstat eller en behörig myndighet
fått auktorisation att genomföra 
trafiksäkerhetsprovningar i ett 
provningscentrum eller, i förekommande 
fall, på uppdrag av en behörig myndighet.

Or. es

Motivering

I vissa medlemsstater är det de regionala myndigheterna som är ansvariga för 
trafiksäkerhetsprovningar.

Ändringsförslag 160
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) inspektör: en person som av en 
medlemsstat fått auktorisation att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar i ett 
provningscentrum eller på uppdrag av en 
behörig myndighet.

(13) inspektör: en person som av en 
medlemsstat eller en behörig myndighet
fått auktorisation att genomföra 
trafiksäkerhetsprovningar och som är 
knuten till ett provningscentrum eller är 
verksam på uppdrag av en behörig 
myndighet.

Or. de

Motivering

Klarläggande av att inspektören ska vara knuten till ett provningscentrum eller en myndighet.
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Ändringsförslag 161
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) inspektör: en person som av en 
medlemsstat fått auktorisation att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar i ett 
provningscentrum eller på uppdrag av en 
behörig myndighet.

(13) inspektör: en person som av en 
medlemsstat fått auktorisation att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar och
som tillhör ett provningscentrum eller
agerar på uppdrag av en behörig 
myndighet.

Or. en

Motivering

Provningscentrumen och deras inspektörer måste vara ackrediterade i enlighet med 
internationella standarder (ISO/IEC 17020:2012 för provningscentrum av typ A).

Ändringsförslag 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar, inklusive 
de som utför fordonsreparationer, som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar, inklusive 
de som utför fordonsreparationer, som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

Om ett privat organ eller en privat 
inrättning med ansvar för att genomföra 
trafiksäkerhetsprovningar även ägnar sig 
åt kommersiell tillverkning, försäljning, 
uthyrning, underhåll och reparation av 
fordon måste medlemsstaterna noggrant 
undersöka att dess provningar är 
opartiska och håller hög kvalitetsmässig 
standard.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att fastställa garantier för objektiv fordonsinspektion och trafiksäkerhet,
och det är dessutom det enda sättet att skydda konsumenterna mot onödiga och dyra 
reparationer.

Ändringsförslag 163
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar, inklusive 
de som utför fordonsreparationer, som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

Or. de

Motivering

Att de som utför fordonsreparationer har en dubbel funktion som provningscentrum är 
uteslutet utan omfattande organisatoriska, personella och finansiella åtgärder för en tydlig 
åtskillnad mellan provning och reparationer.

Ändringsförslag 164
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar, inklusive 
de som utför fordonsreparationer, som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar, som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

Or. fr
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Motivering

Det vore lämpligt att säkerställa ett formellt oberoende för provningscentrumen gentemot de 
inrättningar som utför fordonsreparationer för att undvika riskerna för intressekonflikt.

Ändringsförslag 165
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar, inklusive 
de som utför fordonsreparationer, som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

(15) provningscentrum: offentliga eller 
privata organ eller inrättningar som 
godkänts av en medlemsstat för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar. För 
att garantera det oberoende och den 
objektivitet som krävs när det gäller 
fordonsprovning får provningscentrumen 
inte ägna sig åt underhåll, reparationer, 
försäljning eller uthyrning av 
motorfordon. Om en medlemsstat 
garanterar opartiskhet genom att införa 
en verklig åtskillnad mellan dessa 
affärsverksamheter och 
trafiksäkerhetsprovning (när det gäller 
organisation, personal och ekonomi) får 
den avvika från detta krav.

Or. en

Ändringsförslag 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– databas för miltalsregistrering: en 
databas som inrättas av en medlemsstat 
för att lagra vägmätarställningarna för de 
fordon som är registrerade i 
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medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Centrala databaser som innehåller vägmätarställningar för alla registrerade bilar kommer 
att bidra till att virtuellt bekämpa felaktiga körsträckor.

Ändringsförslag 167
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i
enlighet med denna förordning i den 
medlemsstat där de är registrerade.

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i
någon av medlemsstaterna, oberoende av 
i vilket ursprungsland de är registrerade.
Provningen ska erkännas i samtliga 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 168
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i 
enlighet med denna förordning i den 
medlemsstat där de är registrerade.

1. Motorfordon ska genomgå periodisk 
provning i enlighet med detta direktiv i den 
medlemsstat där de är registrerade.

Or. nl
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Ändringsförslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i 
enlighet med denna förordning i den 
medlemsstat där de är registrerade.

1. Motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon ska genomgå periodisk provning i 
enlighet med denna förordning överallt 
inom EU:s territorium.

Or. ro

Motivering

Provningen ska kunna göras i vilken medlemsstat som helst för att förverkliga EU:s inre 
marknad.

Ändringsförslag 170
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska endast
genomföras av den behöriga myndigheten
i en medlemsstat eller av
provningscentrum som godkänts av 
medlemsstater.

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska i princip
genomföras av provningscentrum i den
medlemsstat där fordonet är registrerat.

Or. de

Motivering

Klarläggande av att provningscentrum i en medlemsstat endast ansvarar för att prova de 
fordon som är registrerade i denna medlemsstat.

Ändringsförslag 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska endast 
genomföras av den behöriga myndigheten i 
en medlemsstat eller av provningscentrum 
som godkänts av medlemsstater.

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska endast 
genomföras av den behöriga myndigheten i 
en medlemsstat eller av provningscentrum 
som godkänts av medlemsstater eller av de 
tillsynsmyndigheter som de har inrättat.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska endast 
genomföras av den behöriga myndigheten i 
en medlemsstat eller av provningscentrum 
som godkänts av medlemsstater.

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska endast 
genomföras av den behöriga myndigheten i 
en medlemsstat eller av provningscentrum 
som godkänts av medlemsstater eller av ett 
offentligt organ som utsetts av staten för 
detta uppdrag eller av organ eller 
institutioner, inklusive auktoriserade 
privata sådana, som certifierats av och 
övervakas av staten.

Or. en

Motivering

Det föreslagna villkoret är för restriktivt för att medlemsstaterna ska kunna organisera sina 
system för att utföra trafiksäkerhetsprovningar.

Ändringsförslag 173
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att undvika intressekonflikter 
mellan provningscentrum och de organ 
som utför reparationer bör 
provningscentrum eller institutioner som 
har samma intressen inte utföra 
reparationer på fordon som de har provat 
det senaste året och vice versa.

Or. en

Ändringsförslag 174
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fordonstillverkare ska ge 
provningscentrumen, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, tillgång till den tekniska 
information enligt bilaga I som krävs för 
trafiksäkerhetsprovning. Kommissionen 
ska anta detaljerade regler avseende 
förfarandena för tillgång till den tekniska 
informationen i bilaga I i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

utgår

Or. en

Motivering

Detta behövs inte i direktivet. Informationsdelningen har redan tagits upp i artiklarna 6.1 och 
3.14 i förordning (EG) nr 715/2007 samt i artiklarna 6.1 och 3.11 i förordning (EG) 
nr 595/2009. Artikeln är helt enkelt en upprepning av det befintliga kravet på 
informationsdelning. Bilaga I bör också strykas.

Ändringsförslag 175
Phil Bennion
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fordonstillverkare ska ge
provningscentrumen, eller i förekommande 
fall den behöriga myndigheten, tillgång till
den tekniska information enligt bilaga I 
som krävs för trafiksäkerhetsprovning.
Kommissionen ska anta detaljerade regler 
avseende förfarandena för tillgång till den 
tekniska informationen i bilaga I i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

3. Fordonstillverkare ska förse
provningscentrumen och 
provutrustningstillverkarna, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, med en enda uppsättning av 
den tekniska information enligt bilaga I 
som krävs för trafiksäkerhetsprovning.
Kommissionen ska anta detaljerade regler 
avseende förfarandena för tillgång till den 
tekniska informationen i bilaga I samt
undersöka möjligheten att inrätta en enda 
kontaktpunkt, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

Or. en

Motivering

För att underlätta överföringen av information mellan biltillverkare, provningscentrum och 
testutrustningstillverkare ska biltillverkarna tillhandahålla en enda uppsättning information. 
Kommissionen ska också undersöka möjligheten att inrätta en enda kontaktpunkt för denna 
information.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fordonstillverkare ska ge 
provningscentrumen, eller i förekommande 
fall den behöriga myndigheten, tillgång till 
den tekniska information enligt bilaga I
som krävs för trafiksäkerhetsprovning. 
Kommissionen ska anta detaljerade regler 
avseende förfarandena för tillgång till den 
tekniska informationen i bilaga I i 

3. Fordonstillverkare ska ge 
provningscentrumen, eller i förekommande 
fall den behöriga myndigheten, tillgång till 
den tekniska information som krävs för 
trafiksäkerhetsprovning, med hänsyn till 
bestämmelserna om tillgång till 
information i förordningarna (EG) 
nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009. 
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enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 16.2.

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter, innan denna text 
träder i kraft, anta den tekniska 
information som krävs för 
trafiksäkerhetsprovning, i enlighet med 
punkt 3 i bilaga II, liksom detaljerade 
regler avseende förfarandena för tillgång 
till viktig teknisk information i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

Or. fr

Ändringsförslag 177
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fordonstillverkare ska ge 
provningscentrumen, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, tillgång till den tekniska 
information enligt bilaga I som krävs för 
trafiksäkerhetsprovning. Kommissionen 
ska anta detaljerade regler avseende
förfarandena för tillgång till den tekniska
informationen i bilaga I i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

3. Kommissionen ska anta detaljerade 
regler avseende innehållet i den tekniska 
informationen och förfarandena för 
tillgång till den tekniska information som 
fordonstillverkarna ska tillhandahålla och 
som avses i bilaga I i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 16.2.

Or. fr

Motivering

Det förefaller olämpligt att fordonstillverkarna ska ansvara för att fastställa den tekniska 
information som ska tillhandahållas.

Ändringsförslag 178
Dieter-Lebrecht Koch
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Förslag till förordning
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KRAV FÖR 
TRAFIKSÄKERHETSPROVNING

MINIMIKRAV FÖR 
TRAFIKSÄKERHETSPROVNING

Or. de

Ändringsförslag 179
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det står varje medlemsstat fritt att 
stödja trafiksäkerhetsprovningar om 
fordonsägaren bestämmer sig för att 
minska provningsintervallen till ett år. 
Stödperioden ska börja tidigast tio år efter 
den första registreringen av fordonet.

Or. de

Motivering

Genom att en fordonsägare frivilligt bestämmer sig för att låta prova sitt mer än tio år gamla 
fordon varje år kan man räkna med att olyckorna minskar och således även följdkostnaderna 
av olyckor. En del av dessa besparingar ska användas till finansiellt stöd till dessa åtgärder. 
Detta förfarande motsvarar införandet av ett bonussystem.

Ändringsförslag 180
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I händelse av byte av innehavaren av 
ett fordons registreringsbevis ska fordon i 
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kategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
och L7e som har varit i trafik i mer än 
fyra år först genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning.

Or. fr

Motivering

Med tanke på att det finns delade meningar om i vilken omfattning olycksantalet påverkas av 
motorcyklars dåliga skick, förefaller det orimligt att låta två- och trehjuliga motorfordon 
omfattas av en obligatorisk periodisk trafiksäkerhetsprovning. För att skydda konsumenterna 
bör dock ett trafiksäkerhetsbevis kunna krävas i händelse av återförsäljning av ett två- eller 
trehjuligt fordon som är mer än fyra år gammalt.

Ändringsförslag 181
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna kan kräva att fordon 
i alla klasser som är registrerade i 
medlemsstaterna ska genomgå mer 
frekventa periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar.

Or. en

Motivering

För att främja trafiksäkerheten syftar ändringsförslaget till att ge alla medlemsstater tillåtelse 
att tillämpa periodisk provning för alla fordon. Mer frekvent provning tillåts även 
uttryckligen för alla typer av fordon.

Ändringsförslag 182
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 183
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. nl

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, 
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att även låta två- och trehjuliga motorfordon 
omfattas av trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag 186
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e and L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 187
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. fr

Motivering

Med tanke på att det finns delade meningar om i vilken omfattning olycksantalet påverkas av 
motorcyklars dåliga skick, förefaller det orimligt att låta två- och trehjuliga motorfordon 
omfattas av en obligatorisk periodisk trafiksäkerhetsprovning. För att skydda konsumenterna 
bör dock ett trafiksäkerhetsbevis kunna krävas i händelse av återförsäljning av ett två- eller 
trehjuligt fordon som är mer än fyra år gammalt.

Ändringsförslag 188
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e and L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års 

utgår
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mellanrum och därefter varje år.

Or. sv

Ändringsförslag 190
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års mellanrum
och därefter varje år.

– Fordonskategorierna L2e, L3e, L4e, L5e 
och L7e: fyra år efter första registrering, 
sedan med minst två års mellanrum eller 
enligt medlemsstatens bestämmelser.

Or. de

Ändringsförslag 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års mellanrum
och därefter varje år.

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e och 
L4e: sex år efter första registrering och 
därefter med fyra års mellanrum.

Or. en

Ändringsförslag 192
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 

– Fordonskategorierna L5e, L6e och L7e: 
fyra år efter första registrering, sedan 
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registrering, sedan med två års mellanrum 
och därefter varje år.

vartannat år.

Or. fi

Ändringsförslag 193
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering, sedan med två års mellanrum
och därefter varje år.

– Fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering och sedan med två års 
mellanrum.

Or. ro

Ändringsförslag 194
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med
minst två års mellanrum eller enligt 
medlemsstatens bestämmelser.

Or. de

Motivering

Årliga provningar för fordonskategorierna M1, N1 och O2 bör inte åläggas medlemsstaterna 
som minimikrav utan lämnas öppet som alternativ.

Ändringsförslag 195
Peter van Dalen
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordon i kategorierna M1 och N1: fyra år 
efter första registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

Or. nl

Ändringsförslag 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2:
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1 och N1: fyra år 
efter första registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

Or. en

Motivering

Införandet av ett provnings- och licensieringssystem för lätta släpvagnar leder inte 
nödvändigtvis till en minskning av antalet olyckor som de är inblandade i, utan medför stora 
kostnader och bördor för många olika användare.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter fordonets första registrering 
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två års mellanrum och därefter varje år. och därefter med två års mellanrum.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1 och N1: fyra år 
efter fordonets första registrering och 
därefter med två års mellanrum.

Or. fr

Motivering

En ökad provningsfrekvens för fordon som är äldre än sex år är inte motiverat från 
säkerhetssynpunkt och medför en betydande administrativ och finansiell merkostnad. 
Dessutom förefaller det orimligt att tillämpa samma provningsfrekvens för släpvagnar i 
kategori O2 som för motorfordon.

Ändringsförslag 199
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1 och N1: fyra år 
efter första registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

Or. en

Ändringsförslag 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, 
Petri Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter fordonets första registrering 
och därefter med två års mellanrum.

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att öka trafiksäkerhetsprovningarnas frekvens för 
fordon i kategorierna M1, N1 och O2.

Ändringsförslag 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2:
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1 och N1: fyra år 
efter första registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

Or. en

Motivering

Olyckor med lätta släpvagnar och påhängsvagnar beror i de flesta fall på överlast eller för 
hög hastighet och bör därför förebyggas genom vägkontroller.

Ändringsförslag 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2:
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1, O2, L5e, 
L6e och L7e: fyra år efter första 
registrering och därefter med två års 
mellanrum.

Or. en

Ändringsförslag 203
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering och sedan 
med två års mellanrum.

Or. ro

Ändringsförslag 204
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2: 
fyra år efter fordonets första registrering
och sedan med två års mellanrum.

Or. fr

Ändringsförslag 205
Marian Harkin
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonskategorierna M1, N1 och O2:
fyra år efter första registrering, sedan med 
två års mellanrum och därefter varje år.

– Fordonskategorierna M1 och N1: fyra år 
efter första registrering, sedan med två års 
mellanrum och därefter varje år.

Or. en

Ändringsförslag 206
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5,
O3 och O4: ett år efter första registrering 
och därefter varje år.

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, O3 
och O4: ett år efter första registrering och 
därefter varje år.

Or. en

Ändringsförslag 207
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, 
O3 och O4: ett år efter första registrering 
och därefter varje år.

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, 
O3 och O4: ett år efter första registrering 
och därefter enligt medlemsstatens 
bestämmelser.

Or. de
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Motivering

Årliga provningar för fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, O3 och O4 bör inte åläggas 
medlemsstaterna som minimikrav utan lämnas öppet som alternativ.

Ändringsförslag 208
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5,
O3 och O4: ett år efter första registrering 
och därefter varje år.

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, O3 
och O4: ett år efter första registrering och 
därefter varje år.

Or. nl

Ändringsförslag 209
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, 
O3 och O4: ett år efter första registrering 
och därefter varje år.

– Fordon i kategori M1 som är registrerade 
som taxi eller ambulans, 
fordonskategorierna M2, M3, N2, N3, T5, 
O3 och O4: ett år efter första registrering 
och därefter vartannat år.

Or. fi

Ändringsförslag 210
Phil Bennion
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon i kategori T5 som främst 
används på allmän väg till 
godstransporter: fyra år efter fordonets 
första registrering och därefter med två 
års mellanrum.

Or. en

Ändringsförslag 211
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordon i kategori O2: sex år efter första 
registrering och därefter vart tredje år.

Or. fr

Motivering

Släpvagnar i kategori O2 kan utgöra en fara för andra användare i händelse av bristande 
underhåll, särskilt på grund av deras storlek och vikt. Därför bör man föreskriva att 
trafiksäkerhetsprovning särskilt bör göras av konstruktionens skick och bromssystemet på 
regelbunden basis.

Ändringsförslag 212
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 
har uppnått ett miltal på 160 000 km vid 
den första trafiksäkerhetsprovningen efter 

utgår
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den första registreringen av fordonet, ska 
det därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

Or. nl

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 
har uppnått ett miltal på 160 000 km vid 
den första trafiksäkerhetsprovningen efter 
den första registreringen av fordonet, ska 
det därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

utgår

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör det överlåtas åt 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att öka trafiksäkerhetsprovningarnas frekvens för 
fordon i kategorierna M1 och N1.

Ändringsförslag 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 
har uppnått ett miltal på 160 000 km vid 
den första trafiksäkerhetsprovningen efter 
den första registreringen av fordonet, ska 

utgår
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det därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

Or. en

Ändringsförslag 215
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 16 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 16 000 km eller 
uppvisar allvarliga säkerhetsbrister vid 
den första trafiksäkerhetsprovningen efter 
den första registreringen av fordonet, ska 
det därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

Or. de

Motivering

Provningen bör även genomföras vid allvarliga säkerhetsbrister som är följden av körsättet 
eller av fordonets användning. Detta beteende kommer med största sannolikhet inte att 
ändras.

Ändringsförslag 216
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 160 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på mer än 150 000 km
vid den första trafiksäkerhetsprovningen 
efter den första registreringen av fordonet, 
ska det därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.
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Or. de

Ändringsförslag 217
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 160 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 120 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

Or. en

Ändringsförslag 218
Mathieu Grosch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1
har uppnått ett miltal på 16 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

2. Om ett fordon har uppnått ett miltal på 
16 000 km eller om det är mer än 10 år 
sedan den första registreringen av 
fordonet, ska det därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

Or. de

Ändringsförslag 219
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 16 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 16 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning vartannat år.

Or. fi

Ändringsförslag 220
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 16 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 16 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning vartannat år eller 
var 60 000:e km.

Or. ro

Ändringsförslag 221
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 160 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

2. Om ett fordon i kategori M1 eller N1 har 
uppnått ett miltal på 200 000 km vid den 
första trafiksäkerhetsprovningen efter den 
första registreringen av fordonet, ska det 
därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.
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Or. lt

Ändringsförslag 222
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavaren av registreringsbeviset får 
begära att provningscentrumet, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, ska genomföra 
trafiksäkerhetsprovningen under en period 
som omfattar början av den månad som 
föregår den månad då den årsdag som 
avses i punkt 1 infaller till och med 
utgången av den andra månaden efter detta 
datum, utan att detta påverkar datumet för 
nästa trafiksäkerhetsprovning.

3. Innehavaren av registreringsbeviset får 
begära att provningscentrumet, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, ska genomföra 
trafiksäkerhetsprovningen under en period 
som omfattar början av den månad som 
föregår den månad då den årsdag som 
avses i punkt 1 infaller till och med 
utgången av den sjätte månaden efter detta 
datum, utan att detta påverkar datumet för 
nästa trafiksäkerhetsprovning.

Or. de

Motivering

Denna frist på sex månader har t.ex. i årtionden fungerat väl i Österrike i tekniskt, praktiskt 
och konsumentvänligt avseende och skulle bidra till större flexibilitet.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innehavaren av registreringsbeviset får 
begära att provningscentrumet, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, ska genomföra 
trafiksäkerhetsprovningen under en period 
som omfattar början av den månad som 
föregår den månad då den årsdag som 
avses i punkt 1 infaller till och med 

3. Innehavaren av registreringsbeviset får 
begära att provningscentrumet, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten eller de organ och 
institutioner som certifierats av och 
övervakas av staten, ska genomföra 
trafiksäkerhetsprovningen under en period
med början den månad som föregår den 
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utgången av den andra månaden efter 
detta datum, utan att detta påverkar 
datumet för nästa trafiksäkerhetsprovning.

månad då den årsdag som avses i punkt 1 
infaller, utan att detta påverkar datumet för 
nästa trafiksäkerhetsprovning.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att det alltid finns ett giltigt trafiksäkerhetsintyg i fordonet. Att ge 
flexibilitet att genomföra den periodiska provningen fram till efter årsdagen av den första 
registreringen kanske inte är ömsesidigt accepterat av alla medlemsstater och skulle kunna 
leda till omotiverade påföljder för godstransportföretag.

Ändringsförslag 224
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Oaktat bilagorna I–VI kan
medlemsstaterna tidigarelägga tidpunkten 
för den första obligatoriska 
trafiksäkerhetsprovningen och om så 
behövs kräva en provning innan fordonet 
registreras samt ytterligare 
trafiksäkerhetsprovningar.

Or. de

Ändringsförslag 225
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– När fordonets säkerhets- och 
miljörelaterade system och komponenter 
har ändrats eller modifierats.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 226
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 227
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 228
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 229
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 230
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis.

utgår

Or. lt

Ändringsförslag 231
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis.

– I händelse av byte av innehavaren av ett 
fordons registreringsbevis, om inte den 
tidigare innehavaren har genomgått 
trafiksäkerhetsprovningen med positivt 
resultat under de tre senaste månaderna 
och inte omfattas av de andra situationer 
som anges i denna punkt.

Or. es
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att täcka in situationer där eventuella köpare av 
begagnade fordon vill försäkra sig om att det fordon de köper har godkänts i 
trafiksäkerhetsprovningen. Denna försäljningstyp är mycket vanlig i en del medlemsstater,
och detta krav garanterar att användaren köper ett trafiksäkert fordon. Denna bestämmelse 
bör naturligtvis inte tillämpas om fordonet har varit inblandat i en allvarlig olycka eller har 
modifierats väsentligt.

Ändringsförslag 232
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Om ett fordon i kategori M1 eller N1 
har uppnått eller miltal på över
160 000 km.

Or. en

Motivering

Det är mer sannolikt att fordon med höga miltal inte kommer att kunna uppfylla säkerhets-
och miljökraven.

Ändringsförslag 233
Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– När fordonet har uppnått ett miltal på 
160 000 km.

Or. nl
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Ändringsförslag 234
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Trafiksäkerhetsprovningen ska omfatta 
de områden som avses i punkt 2 i bilaga II.

1. Trafiksäkerhetsprovningen ska 
åtminstone omfatta de områden som avses 
i punkt 2 i bilaga II.

Or. de

Motivering

Det ska tydliggöras att det rör sig om minimikrav.

Ändringsförslag 235
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje område som avses i punkt 1 
ska de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna eller provningscentrumet 
genomföra en trafiksäkerhetsprovning som 
minst omfattar de punkter som anges i 
punkt 3 i bilaga II, med användning av den 
metod som är tillämplig för provning av 
dessa punkter.

2. För varje område som avses i punkt 1 
ska de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna eller provningscentrumet 
genomföra en trafiksäkerhetsprovning som 
minst omfattar de punkter som anges i 
punkt 3 i bilaga II, med användning av den 
metod som rekommenderas eller ett 
likvärdigt alternativ för provning av dessa 
punkter.

Or. de

Motivering

När det gäller de angivna provningsmetoderna är det frågan om minimikrav i form av 
rekommendationer. I stället för dessa eller som komplettering får andra provningsmetoder 
med likvärdiga eller högre krav användas för att ta hänsyn till såväl möjliga 
vidareutvecklingar av provningen som av fordonet och dess elektroniska system.
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Ändringsförslag 236
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje område som avses i punkt 1 
ska de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna eller provningscentrumet 
genomföra en trafiksäkerhetsprovning som 
minst omfattar de punkter som anges i 
punkt 3 i bilaga II, med användning av den 
metod som är tillämplig för provning av 
dessa punkter.

2. För varje område som avses i punkt 1 
ska de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna eller provningscentrumet 
genomföra en trafiksäkerhetsprovning som 
minst omfattar de punkter som anges i 
punkt 3 i bilaga II och, när så är 
tillämpligt, använda den metod som är 
tillämplig för provning av dessa punkter.

Or. en

Motivering

På så sätt kan alternativa metoder för periodisk provning användas när de godkänns av 
medlemsstaten (eller dess behöriga myndighet). Denna flexibilitet är viktig eftersom den 
kommer att göra det enklare att hantera fordon som inte är av standardtyp eller har 
utrustning som går sönder. Standarderna kommer att skyddas eftersom bilagan föreskriver ett 
krav på att alla alternativa metoder måste godkännas av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag 237
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Oaktat minimikraven i bilaga II kan 
medlemsstaterna utöka det antal punkter 
som ska provas.

Or. de

Ändringsförslag 238
Isabelle Durant
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Större brister som kan påverka fordonets 
säkerhet eller som kan innebära att andra 
trafikanter utsätts för risker, samt andra 
mer betydande avvikelser från kraven.

– Större brister som kan påverka fordonets 
säkerhet eller som kan innebära att andra 
trafikanter utsätts för risker eller brister 
som utgör ett brott mot den relevanta 
lagstiftningen och reglerna för buller och 
gasutsläpp, framför allt buller, partiklar, 
koldioxid och NOx, samt andra mer 
betydande avvikelser från kraven.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Farliga brister som utgör en direkt och 
omedelbar risk för trafiksäkerheten, så att 
fordonet inte under några omständigheter 
bör användas på väg.

– Farliga brister som utgör en direkt och 
omedelbar risk för trafiksäkerheten och
motiverar ett förbud, från medlemsstatens
eller de behöriga myndigheternas sida, 
mot att använda fordonet på väg.

Or. fr

Ändringsförslag 240
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det provningscentrum, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska 

1. Det provningscentrum, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska 
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utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet 
som åtminstone ska omfatta de delar som 
fastställs i bilaga IV.

utfärda ett elektroniskt trafiksäkerhetsintyg 
för fordonet som åtminstone ska omfatta de 
delar som fastställs i bilaga IV.

Or. en

Motivering

För att säkerställa dokumentsäkerhet och öka effektiviteten bör provningsrapporten alltid
vara i elektroniskt format och inte beställas av den person som tar bilen till provningen, vilket 
ofta är en annan person än fordonets ägare. Denna regel bör även gälla för de ansvariga 
myndigheterna i samband med vägkontroller.

Ändringsförslag 241
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det provningscentrum, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon ska 
utfärda ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet 
som åtminstone ska omfatta de delar som 
fastställs i bilaga IV.

1. Det provningscentrum, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning och/eller 
säkerhetstestning av ett fordon ska utfärda 
ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet som 
åtminstone ska omfatta de delar som 
fastställs i bilagorna IV och V (ny). 
Kommissionen ska utarbeta ett enhetligt 
europeiskt formulär både för 
trafiksäkerhetsprovning och för 
säkerhetstestning.

Or. de

Motivering

Endast ett enhetligt europeiskt formulär kan säkerställa en EU-omfattande kontroll av 
trafiksäkerhetsintygen.

Ändringsförslag 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 5, vid 
en omregistrering av ett fordon från en 
annan medlemsstat, erkänna ett 
trafiksäkerhetsintyg som utfärdats av en 
annan medlemsstat som om de själva 
hade utfärdat trafiksäkerhetsintyget, 
under förutsättning att intyget är giltigt 
med avseende på den omregistrerande 
medlemsstatens provningsfrekvens. I 
tveksamma fall får medlemsstaterna 
kontrollera trafiksäkerhetsintyget innan 
de erkänner det. Medlemsstaterna ska 
överlämna en beskrivning av sitt 
trafiksäkerhetsintyg till kommissionen 
innan detta direktiv börjar tillämpas. 
Kommissionen ska underrätta den 
kommitté som avses i artikel 16.

Or. en

Motivering

Ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg vid omregistrering i ett annat EU-land är ett 
viktigt steg på vägen mot utvecklandet av en verklig inre marknad. Ändringsförslaget beaktar 
ny rättspraxis från EU-domstolen (C-150711).

Ändringsförslag 243
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med dagen för denna 
förordnings ikraftträdande och senast tre år
därefter ska provningscentrumen på 
elektronisk väg till den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat överlämna 
den information som nämns i 

3. Från och med dagen för denna 
förordnings ikraftträdande och senast ett år
därefter ska provningscentrumen endast 
utfärda trafiksäkerhetsintyg på 
elektronisk väg. De ska även på 
elektronisk väg till den behöriga 
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trafiksäkerhetsintyg som de utfärdar.
Informationen ska överlämnas inom skälig 
tid efter utfärdandet av 
trafiksäkerhetsintygen. Fram till detta 
datum får provningscentrumen överlämna 
informationen till den behöriga 
myndigheten på valfritt annat sätt. Den 
behöriga myndigheten ska spara 
informationen i 36 månader från datumet 
för mottagande.

myndigheten i en medlemsstat överlämna 
den information som nämns i 
trafiksäkerhetsintyg som de utfärdar.
Informationen ska överlämnas inom skälig 
tid efter utfärdandet av 
trafiksäkerhetsintygen. Fram till detta 
datum får provningscentrumen överlämna 
informationen till den behöriga 
myndigheten på valfritt annat sätt. Den 
behöriga myndigheten ska spara 
informationen i 36 månader från datumet 
för mottagande.

Or. en

Motivering

För att säkerställa dokumentsäkerhet och öka effektiviteten bör provningsrapporten alltid 
vara i elektroniskt format och inte beställas av den person som tar bilen till provningen, vilket 
ofta är en annan person än fordonets ägare. Denna regel bör även gälla för de ansvariga 
myndigheterna i samband med vägkontroller.

Ändringsförslag 244
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 245
Anne E. Jensen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa dokumentsäkerhet och öka effektiviteten bör provningsrapporten alltid 
vara i elektroniskt format och inte beställas av den person som tar bilen till provningen, vilket 
ofta är en annan person än fordonets ägare. Denna regel bör även gälla för de ansvariga 
myndigheterna i samband med vägkontroller.

Ändringsförslag 246
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Resultaten från 
trafiksäkerhetsprovningen ska anmälas till 
fordonets registreringsmyndighet. Denna 
anmälan ska innehålla den information som 
nämns i trafiksäkerhetsintyget.

5. Resultaten från
trafiksäkerhetsprovningen ska anmälas till 
fordonets registreringsmyndighet på 
elektronisk väg. Denna anmälan ska 
innehålla den information som nämns i 
trafiksäkerhetsintyget.

Or. en

Motivering

För att säkerställa dokumentskydd och öka effektiviteten bör provningsrapporten alltid vara i 
elektroniskt format och inte beställas av den person som tar bilen till provningen, vilket ofta 
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är en annan person än fordonets ägare. Denna regel bör även tillämpas när det gäller de 
ansvariga myndigheternas tillgång under vägkontroller.

Ändringsförslag 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Provningscentrumen ska rapportera in 
de vägmätarställningar som har 
registrerats under varje 
trafiksäkerhetsprovning till databasen för 
miltalsregistrering, om någon sådan 
finns.

Or. en

Motivering

Om det finns en databas för miltalsregistrering i en medlemsstat bör provningscentrumen 
överlämna fordonets vägmätarställningar till den för att förbättra skyddet mot felaktiga 
körsträckor.

Ändringsförslag 248
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det ska finnas ett ömsesidigt 
erkännande av trafiksäkerhetsintyg 
mellan alla medlemsstater vid 
nyregistrering av ett fordon som har 
flyttats från en medlemsstat till en annan, 
på villkor att intyget är giltigt med 
avseende på den frekvens som fastställts i 
den medlemsstat där nyregistreringen 
äger rum, särskilt i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 5.4.
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Or. fr

Motivering

Även om åtgärderna i samband med nyregistrering i händelse av flytt bör underlättas, bör 
detta inte förhindra tillämpningen av nationella bestämmelser som syftar till att skydda 
konsumenterna vid ägarbyte, i enlighet med artikel 5.4, tredje stycket.

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid större brister ska den behöriga 
myndigheten besluta om villkoren enligt 
vilka ett fordon får användas innan det 
genomgår en ny trafiksäkerhetsprovning. 
Provningen ska genomföras inom sex 
veckor efter den första provningen.

2. Vid större brister får den nationella
behöriga myndigheten besluta om villkoren 
enligt vilka ett fordon får användas innan 
det genomgår en ny 
trafiksäkerhetsprovning. Provningen ska 
genomföras inom sex veckor efter den 
första provningen.

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är körförbud något som faller under medlemsstaternas 
behörighet och bör således beslutas av de nationella behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 250
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid farliga brister får fordonet inte 
användas på allmän väg och 
registreringsbeviset ska dras in enligt 
artikel 3a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv XXX om ändring av rådets 

3. Vid farliga brister kan medlemsstaten 
eller den behöriga myndigheten förhindra 
eller begränsa användningen av fordonet 
på allmän väg tills alla farliga brister har 
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direktiv 1999/37/EG24 om 
registreringsbevis för fordon tills 
bristerna har åtgärdats och ett nytt 
trafiksäkerhetsbevis har utfärdats som 
intygar att fordonet är i ett trafikdugligt 
skick.

åtgärdats.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att dra in registreringsbeviset eftersom registrering är en komplex och 
separat process som inte alltid syftar till att begränsa användningen av fordonet. I vissa 
medlemsstater kan det vara lämpligt att dra in registreringsbeviset medan det i andra länder 
är bättre att införa någon form av förbud för att uppnå liknande positiva resultat när det 
gäller vägsäkerheten. Medlemsstaterna måste kunna använda de mest effektiva metoderna 
utan att slösa stora summor på att uppnå samma resultat.

Ändringsförslag 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, 
Petri Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid farliga brister får fordonet inte
användas på allmän väg och 
registreringsbeviset ska dras in enligt 
artikel 3a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv XXX om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis 
för fordon24 tills bristerna har åtgärdats och 
ett nytt trafiksäkerhetsbevis har utfärdats 
som intygar att fordonet är i ett 
trafikdugligt skick.

3. Vid farliga brister får den nationella 
behöriga myndigheten besluta att fordonet 
inte får användas på allmän väg och att 
registreringsbeviset ska dras in enligt 
artikel 3a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv XXX om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis 
för fordon24 tills bristerna har åtgärdats och 
ett nytt trafiksäkerhetsbevis har utfärdats 
som intygar att fordonet är i ett 
trafikdugligt skick.

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är körförbud något som faller under medlemsstaternas 
behörighet och bör således beslutas av de nationella behöriga myndigheterna.
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Ändringsförslag 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid farliga brister får fordonet inte
användas på allmän väg och
registreringsbeviset ska dras in enligt 
artikel 3a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv XXX om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis 
för fordon24 tills bristerna har åtgärdats 
och ett nytt trafiksäkerhetsbevis har 
utfärdats som intygar att fordonet är i ett 
trafikdugligt skick.

3. Vid farliga brister får medlemsstaten 
eller den behöriga myndigheten besluta 
att fordonet inte får användas på allmän 
väg och att tillståndet för användning i 
vägtrafik upphävs under en begränsad tid, 
utan att detta leder till att 
registreringsprocessen måste göras om, 
tills bristerna har åtgärdats och ett nytt 
trafiksäkerhetsintyg har utfärdats som 
intygar att fordonet är i ett trafikdugligt 
skick.

Or. fr

Ändringsförslag 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid farliga brister får fordonet inte 
användas på allmän väg och
registreringsbeviset ska dras in enligt 
artikel 3a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv XXX om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG24 om 
registreringsbevis för fordon tills bristerna 
har åtgärdats och ett nytt 
trafiksäkerhetsbevis har utfärdats som 
intygar att fordonet är i ett trafikdugligt 
skick.

3. Vid farliga brister får fordonet inte 
användas på allmän väg och dess tillstånd 
att användas på allmän väg ska dras in 
enligt artikel 3a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv XXX om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG24 om 
registreringsbevis för fordon tills bristerna 
har åtgärdats och ett nytt 
trafiksäkerhetsbevis har utfärdats som 
intygar att fordonet är i ett trafikdugligt 
skick.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att det vid fall av farliga brister är tillståndet att 
använda ett fordon på allmän väg som ska dras in snarare än fordonets registreringsbevis, 
vilket i vissa medlemsstater syftar på att fordonet finns med i offentliga register snarare än 
dess rättsliga ställning. Det är en komplex process som gäller hela fordonets livscykel.

Ändringsförslag 254
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid farliga brister får fordonet inte
användas på allmän väg och 
registreringsbeviset ska dras in enligt 
artikel 3a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv XXX om ändring av rådets 
direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis 
för fordon24 tills bristerna har åtgärdats 
och ett nytt trafiksäkerhetsbevis har 
utfärdats som intygar att fordonet är i ett 
trafikdugligt skick.

3. Vid farliga brister får fordonet inte 
användas på allmän väg och 
registreringsbeviset ska dras in tills 
bristerna har åtgärdats och ett nytt 
trafiksäkerhetsbevis har utfärdats som 
intygar att fordonet är i ett trafikdugligt 
skick.

Or. fr

Motivering

Även om det är nödvändigt att förbjuda att ett fordon med allvarliga brister används på 
allmän väg förefaller det orimligt att kräva en förnyad registreringsprocess.

Ändringsförslag 255
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Provningscentrumet, eller i förekommande 
fall den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon som 

Provningscentrumet, eller i förekommande 
fall den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat som har genomfört en 
trafiksäkerhetsprovning av ett fordon som 
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är registrerat på dess territorium, ska 
utfärda ett bevis för varje fordon som med 
godkänt resultat har genomgått en sådan 
provning. På beviset ska datumet för nästa 
trafiksäkerhetsprovning anges.

är registrerat på dess territorium, ska 
utfärda ett bevis för varje fordon som med 
godkänt resultat har genomgått en sådan 
provning. På beviset ska datumet för nästa 
trafiksäkerhetsprovning anges. Detta bevis 
behöver inte utfärdas om det är möjligt att 
i fordonets registreringsintyg göra en 
anteckning om genomgången 
trafiksäkerhetsprovning och ange datum 
för nästa trafiksäkerhetsprovning.

Or. et

Motivering

I enlighet med de ändringsförslag till direktiv 1999/37/EG (om registreringsbevis för fordon) 
som är under behandling i Europaparlamentet behöver ett särskilt bevis över 
trafiksäkerhetsprovning inte utfärdas om det på fordonets registreringsintyg finns en tabell 
där uppgifter om utförd trafiksäkerhetsprovning och tid för nästa provning kan anges. 
Därmed behöver inte provningscentrum och behöriga myndigheter utfärda – och 
fordonsanvändarna inte bära med sig – ett särskilt dokument om utförd 
trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag 256
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska erkänna det bevis
som utfärdats enligt punkt 1.

Varje medlemsstat ska erkänna det bevis 
som utfärdats enligt stycke 1 eller 
motsvarande anteckning i fordonets 
registreringsintyg.

Or. et

Ändringsförslag 257
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska erkänna det bevis 
som utfärdats enligt punkt 1.

Varje medlemsstat ska erkänna det bevis 
som utfärdats av en annan medlemsstat
enligt stycke 1, förutsatt att beviset har 
utfärdats för ett fordon som är registrerat 
i denna medlemsstat.

Or. de

Motivering

Fordon måste provas i den medlemsstat där de är registrerade.

Ändringsförslag 258
Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Provningscentrumens oberoende

1. För att garantera det oberoende och 
den kvalitet som krävs när det gäller 
fordonsprovning får provningscentrumen 
inte ägna sig åt tillverkning, försäljning, 
uthyrning, underhåll eller reparationer av 
motorfordon.
2. Medlemsstaterna har rätt att avvika 
från denna bestämmelse om 
provningscentrumets opartiskhet 
garanteras genom efterlevnad av de 
standarder som fastställs i EN 
ISO/IEC 17020.1 Medlemsstaterna kan 
föreskriva ytterligare krav på sina 
territorier för att säkerställa 
provningscentrumens och inspektörernas 
oberoende.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Bedömning av 
överensstämmelse – krav för 
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verksamheten hos olika typer av 
kontrollorgan.

Or. en

Motivering

För att garantera att de olika organ som genomför inspektioner är tillräckligt oberoende är 
det viktigt att provningscentrumen tillämpar samordnade och erkända standarder. I 
ISO/IEC 17020 fastställs krav för vilka behörigheter de organ som utför inspektioner ska ha 
samt krav på att inspektionerna ska vara opartiska och enhetliga.

Ändringsförslag 259
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Provningsanläggningar och 
provningsutrustning som används för 
genomförande av 
trafiksäkerhetsprovningar ska uppfylla de 
tekniska minimikraven i bilaga V.

1. Provningsanläggningar och 
provningsutrustning som används för 
genomförande av 
trafiksäkerhetsprovningar ska minst
uppfylla de tekniska minimikraven i 
bilaga V.

Or. de

Ändringsförslag 260
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Oaktat bilagorna I–VI kan 
medlemsstaterna ställa högre krav på 
provningsanläggningar och 
provningsutrustning än de tekniska krav 
som anges i bilaga V.

Or. de
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Ändringsförslag 261
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De provningscentrum i vilka 
inspektörer utför 
trafiksäkerhetsprovningar ska godkännas
av en medlemsstat eller dess behöriga 
myndighet.

Or. en

Motivering

De provningscentrum som utför trafiksäkerhetsprovningar ska auktoriseras av en 
medlemsstat eller dess behöriga myndighet.

Ändringsförslag 262
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Provningsanläggningar som redan 
godkänts av medlemsstaterna när denna 
förordning träder i kraft måste efter minst 
fem år åter kontrolleras med avseende på 
om de uppfyller minimikraven.

Or. de

Ändringsförslag 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att uppfylla minimikraven i fråga 
om kvalitetssäkring ska 
provningscentrumen uppfylla de krav som 
anges av den auktoriserande 
medlemsstaten. Provningscentrumen ska 
garantera objektivitet och hög kvalitet vid 
fordonsprovningen.

Or. en

Motivering

Provningscentrum för trafiksäkerhetsprovningar, oavsett om de drivs i privat eller offentlig 
regi, måste uppfylla vissa minimikrav för att säkerställa god kvalitetsförvaltning. De måste 
vara objektiva och garantera att fordonsprovningen är av hög kvalitet.

Ändringsförslag 264
Debora Serracchiani

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av 
inspektörer som uppfyller de minimikrav 
avseende kompetens och utbildning som 
fastställs i bilaga VI.

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av 
inspektörer som uppfyller de minimikrav 
avseende kompetens och utbildning som 
fastställs i bilaga VI och de krav som 
föreskrivs i den medlemsstat där de utses.
Medlemsstaterna kan föreskriva 
ytterligare krav för sina territorier.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har redan mer omfattande krav än de som fastställs i bilaga VI. Dessa 
medlemsstater bör kunna behålla högsta möjliga kvalifikationsnivå enligt principen om bästa 
praxis.

Ändringsförslag 265
Dieter-Lebrecht Koch
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av 
inspektörer som uppfyller de minimikrav 
avseende kompetens och utbildning som 
fastställs i bilaga VI.

1. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av 
inspektörer som såväl uppfyller de 
minimikrav avseende kompetens, 
utbildning och vidareutbildning som 
fastställs i bilaga VI som alla omfattande 
krav i den medlemsstat där de är 
verksamma.

Or. de

Motivering

Det ska vara möjligt för medlemsstaterna att ställa högre obligatoriska krav än minimikraven 
på de inspektörer som är verksamma på deras territorium.

Ändringsförslag 266
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg till 
inspektörer som uppfyller minimikraven 
avseende kompetens och utbildning. 
Intyget ska åtminstone omfatta den 
information som nämns i punkt 3 i 
bilaga VI.

2. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg till 
inspektörer som såväl uppfyller 
minimikraven avseende kompetens och 
utbildning samt vidareutbildning som alla 
mer omfattande krav i den medlemsstat 
där de är verksamma. Intyget ska 
åtminstone omfatta den information som 
nämns i punkt 3 i bilaga VI. Medlemsstater 
som redan i dag ställer högre krav på 
inspektörernas utbildnings-, kompetens-, 
och provningsnivå än minimikraven ska 
behålla sin högre nivå och inte behöva 
sänka den.

Or. de
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Motivering

Det ska vara möjligt för medlemsstaterna att ställa högre obligatoriska krav än minimikraven 
på de inspektörer som är verksamma på deras territorium.

Ändringsförslag 267
Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg till 
inspektörer som uppfyller minimikraven 
avseende kompetens och utbildning. 
Intyget ska åtminstone omfatta den 
information som nämns i punkt 3 i 
bilaga VI.

2. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg till 
inspektörer som uppfyller minimikraven i 
förordningen samt ytterligare nationella 
krav avseende kompetens och utbildning. 
Intyget ska åtminstone omfatta den 
information som nämns i punkt 3 i 
bilaga VI.

Or. de

Motivering

Det ska framhållas att nationella krav avseende kompetens och utbildning som är mer 
omfattande än de minimikrav som anges i bilaga VI till förordningen fortfarande ska 
tillämpas för att erhålla intyget.

Ändringsförslag 268
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg 
till inspektörer som uppfyller 
minimikraven avseende kompetens och 
utbildning. Intyget ska åtminstone omfatta 
den information som nämns i punkt 3 i 
bilaga VI.

2. De behöriga myndigheterna eller, i 
tillämpliga fall, godkända 
utbildningscentrum ska utfärda ett intyg 
till inspektörer som uppfyller 
minimikraven avseende kompetens och 
utbildning. Intyget ska åtminstone omfatta 
den information som nämns i punkt 3 i 
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bilaga VI.

Or. en

Motivering

Det föreslagna villkoret att medlemsstaterna ska utfärda ett intyg till inspektörer som 
uppfyller minimikraven är för restriktivt för vissa medlemsstater. Även godkända 
utbildningscentrum kan tillhandahålla detta intyg.

Ändringsförslag 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inspektörer som är anställda av behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna eller av ett 
provningscentrum den dag då denna 
förordning börjar tillämpas är undantagna 
från kraven i punkt 1 i bilaga VI.
Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg om 
likvärdighet till dessa inspektörer.

3. Inspektörer som är anställda eller 
auktoriserade av behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna eller av ett 
provningscentrum den dag då denna
förordning börjar tillämpas är undantagna 
från kraven i punkt 1 i bilaga VI.
Medlemsstaterna ska utfärda ett intyg om 
likvärdighet till dessa inspektörer.

Or. en

Ändringsförslag 270
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När inspektören genomför en 
trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara 
fri från intressekonflikter, särskilt 
beträffande ekonomisk anknytning eller 
person- och familjeanknytning till 
innehavaren av registreringsbeviset för 
det fordon som ska genomgå provning.

utgår
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Or. nl

Motivering

Det nederländska systemet, där verkstadsinnehavaren även utför trafiksäkerhetsprovningen 
och sedan i stickprovskontroller inspekteras av den nationella tillsynsmyndigheten, fungerar 
utmärkt. Den risk att förlora sin licens, och därmed sin försörjning, som en 
verkstadsinnehavare löper garanterar att säkerhetsprövningen av den nederländska 
vagnparken håller hög kvalitet. Det oberoende som kommissionen föreslår är därför inte 
önskvärt.

Ändringsförslag 271
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När inspektören genomför en 
trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara 
fri från intressekonflikter, särskilt
beträffande ekonomisk anknytning eller 
person- och familjeanknytning till 
innehavaren av registreringsbeviset för 
det fordon som ska genomgå provning.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
trafiksäkerhetsprovningen genomförs i 
vederbörlig ordning och särskilt se till att 
bedömningarna av näringsidkare som är 
auktoriserade att reparera fordon är 
objektiva.

Or. de

Ändringsförslag 272
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När inspektören genomför en 
trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara 
fri från intressekonflikter, särskilt 
beträffande ekonomisk anknytning eller 
person- och familjeanknytning till 
innehavaren av registreringsbeviset för det 
fordon som ska genomgå provning.

4. När inspektören genomför en 
trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara 
fri från intressekonflikter, särskilt 
beträffande ekonomisk anknytning eller 
person- och familjeanknytning till 
innehavaren av registreringsbeviset för det 
fordon som ska genomgå provning och till 
personalen hos den reparatör där 
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fordonet uppvisas för provning.

Or. de

Motivering

Klargörande av inspektörens oberoende gentemot reparatörer och deras anställda.

Ändringsförslag 273
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När inspektören genomför en 
trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara 
fri från intressekonflikter, särskilt 
beträffande ekonomisk anknytning eller 
person- och familjeanknytning till 
innehavaren av registreringsbeviset för det 
fordon som ska genomgå provning.

4. När inspektören genomför en 
trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara 
fri från intressekonflikter, särskilt 
beträffande ekonomisk anknytning eller 
person- och familjeanknytning till 
innehavaren av registreringsbeviset för det 
fordon som ska genomgå provning.
Inspektörer som uppfyller dessa krav 
samtidigt som de sysslar med reparationer 
och underhåll bör få prova alla typer av 
fordon. 

Or. en

Motivering

Den periodiska provningen är en verksamhet som är skild från reparation och underhåll. Den 
har särskild certifiering, särskilda testmetoder och särskilda utrustningskrav och omfattas av 
särskilda krav på oberoende, tillsyn och auktorisation av tillsynsmyndigheten. Dessa krav är 
tillräckliga för att ge en inspektör tillåtelse att även ägna sig åt reparation och underhåll.

Ändringsförslag 274
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En person med rätt kvalifikationer 
som har genomfört reparationer eller 
underhåll på ett fordon får medverka som 
inspektör i alla efterföljande periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar av detta 
fordon.

Or. en

Motivering

En person som underhåller fordon bör inte förbjudas från att genomföra en efterföljande 
periodisk provning av fordonet. Det är fordonet som provas (genom särskilda metoder). 
Personen som underhåller fordonet genomgår inte någon provning eller bedömning.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den juridiska person som har 
genomfört reparationer eller underhåll på 
ett fordon får inte medverka som 
inspektör i den efterföljande periodiska 
trafiksäkerhetsprovningen av detta 
fordon.

Or. fr

Ändringsförslag 276
Mathieu Grosch

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Provningscentrum och 
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reparationsverkstäder kan endast vara 
identiska om en nationell bestämmelse 
och en motsvarande standard enligt 
punkt A.3 i bilaga A till standarden
ISO/IEC 17020:2012 tillåter detta.

Or. de

Motivering

Åtskillnad mellan provningscentrum och reparationsverkstad anses vara det normala, men 
om detta inte är fallet kan medlemsstater fastställa ett undantag enligt vissa kvalitetskriterier.

Ändringsförslag 277
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Provningscentrumet ska informera den 
person som uppvisar fordonet för provning 
om de reparationer som behöver utföras
och får inte ändra provningsresultaten i 
kommersiellt syfte.

5. Provningscentrumet ska informera den 
person som uppvisar fordonet för provning 
om de brister som behöver avhjälpas och 
får inte ändra provningsresultaten i 
kommersiellt syfte.

Or. es

Motivering

Provningscentrumet ska endast informera om de brister som behöver avhjälpas. Nödvändiga 
reparationer bör avgöras av reparationsverkstaden.

Ändringsförslag 278
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Provningscentrumet ska informera den 
person som uppvisar fordonet för provning 
om de reparationer som behöver utföras

5. Provningscentrumet ska informera den 
person eller reparationsverkstad som 
uppvisar fordonet för provning om de 
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och får inte ändra provningsresultaten i 
kommersiellt syfte.

brister som konstaterats på fordonet och 
får inte ändra provningsresultaten i 
kommersiellt syfte.

Or. de

Motivering

Klarläggande av de olika uppgifter som inspektörer har (konstatera brister) och reparatörer 
har (genomföra reparationer för att åtgärda brister).

Ändringsförslag 279
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande av och tillsyn över 
provningscentrum

Godkännande av och tillsyn över 
provningscentrum

1. Provningscentrum
1.1 Provningscentrum där de inspektörer 
som genomför trafiksäkerhetsprovningar 
är organiserade måste vara godkända av 
den medlemsstat där de är verksamma.
1.2 Provningscentrum måste uppfylla 
minimikraven i fråga om 
kvalitetssäkringen, EN ISO/IEC 17020 
och kraven i aktuell medlemsstat när det 
gäller organisation av inspektörerna, 
provningsanläggningar och 
provningsutrustning och provningar.
1.3 Om ett centrum som yrkesmässigt 
reparerar och underhåller fordon ska 
godkännas för att genomföra 
trafiksäkerhetsprovningar måste det 
säkerställas att det yrkesmässiga 
reparerandet och underhållet skiljs från 
trafiksäkerhetsprovningen i 
organisatoriskt, personellt och finansiellt 
avseende.
1.4 På grundval av ackrediteringen som 
provningscentrum av typ A (enligt 
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EN ISO/IEC 17020) kan en omfattande 
samordning och ett ömsesidigt 
gränsöverskridande erkännande av 
enskilda provningscentrums 
provningsresultat genomföras.
2. Tillsynsmyndighet
2.1 En tillsynsmyndighet ska genomföra 
åtminstone de uppgifter som anges i 
punkt 1 i bilaga VII och ska uppfylla 
kraven i punkterna 2 och 4 i samma 
bilaga.
2.2 Medlemsstaterna ska offentliggöra de 
regler och förfaranden som omfattar 
organisation, uppgifter och krav som 
gäller för personal inom 
tillsynsmyndigheter.
2.3 Tillsynsmyndigheter ska vara 
oberoende av provningscentrum och 
fordonstillverkare.
3. Provningscentrum som drivs av en 
behörig myndighet är undantagna från 
kraven avseende godkännande och tillsyn.

Or. de

Motivering

EN ISO/IEC 17020 grundar sig på EN 45004 och är en global standard. I den beskrivs 
graden av oberoende och integritet för ett provningscentrum, och den omfattar
provningscentrum av typ A, typ B och typ C.

Ändringsförslag 280
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa tillsyn av 
provningscentrumen.

Or. en
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Motivering

För att garantera hög kvalitet på fordonsprovningen måste provningscentrumen övervakas.

Ändringsförslag 281
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Provningscentrum som drivs av en
behörig myndighet är undantagna från 
kraven avseende godkännande och tillsyn.

2. Provningscentrum som drivs av en
medlemsstats behöriga myndighet är 
undantagna från kraven avseende 
godkännande och tillsyn.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga att undantaget från godkännande och tillsyn 
endast gäller provningscentrum som förvaltas direkt av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 282
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska uppfylla de krav 
som anges i punkterna 1 och 2 om 
provningscentrumen måste vara 
auktoriserade i enlighet med förordning 
(EG) nr 765/2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter.

Or. es
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Ändringsförslag 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektronisk plattform för 
fordonsinformation

Nätverk av nationella elektroniska system 
för fordonsinformation

Or. fr

Ändringsförslag 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska utvärdera det mest 
effektiva och ändamålsenliga sättet att 
inrätta en elektronisk plattform för 
fordonsinformation i syfte att utbyta 
information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning och 
vägmätarställningar mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna.

Or. en

Motivering

Erfarenheten i vissa medlemsstater har påvisat genomförbarheten och fördelarna med en 
elektronisk plattform för fordonsinformation, och därför bör man i stället försöka hitta det 
mest effektiva och ändamålsenliga sättet att göra detta på.

Ändringsförslag 285
Vilja Savisaar-Toomast
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Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna. Kommissionen ska 
också undersöka möjligheterna till 
sammankoppling av medlemsstaternas 
egna elektroniska databaser och 
gemensamma databaser eller operativt 
datautbyte dem emellan. Dessutom ska 
kommissionen främja utbyte av god praxis 
medlemsstater emellan.

Or. et

Motivering

I många medlemsstater finns i dag elektroniska databaser över körkort, registrerade fordon 
och trafiksäkerhetsprovning. I vissa medlemsstater är tidigare införda uppgifter tillgängliga i 
en databas. Dessutom bedrivs ett framgångsrikt arbete med systemet Eucaris, som alla 
medlemsstater i högre eller lägre grad är anslutna till. Kommissionen bör undersöka i vilken 
grad arbetet med Eucaris kan bedrivas inom ramen för denna förordning respektive inom 
hela trafiksäkerhetspaketet i allmänhet.

Ändringsförslag 286
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 

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

att utnyttja befintliga och redan införda 
lösningar som kan användas för att ge 
internationell tillgång till viktiga uppgifter 
om trafiksäkerhet och miltal.

Or. en

Motivering

Det finns redan system som innehåller viktiga uppgifter i ett allmänt tillgängligt format. Det 
är lämpligt att överväga alternativ för att kombinera databaser (som begränsar tillgången, 
inte går att anpassa med tiden och kostar massor av pengar). Att koppla ihop databaser är 
sannolikt inte den bästa metoden för att dela information i det här fallet.

Ändringsförslag 287
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillsammans med fordonstillverkarna och 
alla andra berörda parter ska
kommissionen utvärdera genomförbarhet, 
kostnader och fördelar avseende inrättandet 
av en elektronisk plattform för 
fordonsinformation genom att utnyttja 
befintliga och redan införda lösningar 
som kan användas för att ge 
internationell tillgång till viktiga uppgifter 
om trafiksäkerhet och miltal.

Or. en

Ändringsförslag 288
Mathieu Grosch

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska utvärdera de mest 
effektiva sätten för att skapa ett nätverk av 
de nationella elektroniska system som 
finns för fordonsinformation för att 
underlätta utbytet av information om data 
som rör trafiksäkerhetsprovning och miltal
mellan de nationella behöriga 
myndigheterna i fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul



AM\931123SV.doc 127/146 PE507.994v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

b) Kommissionen ska även utvärdera 
insamlingen och lagringen av redan 
existerande och säkerhetsrelevanta
uppgifter avseende fordon som varit 
inblandade i olyckor. Dessa uppgifter ska 
åtminstone omfatta information om 
utbytta och reparerade säkerhetsrelevanta 
komponenter.
Denna information bör kunna tas fram av 
inspektörer för att bedöma ett fordon som 
visas upp och, i avidentifierad form, av 
medlemsstaterna för att planera och 
genomföra åtgärder som ökar 
trafiksäkerheten.

Or. de

Ändringsförslag 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 

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

utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning och 
vägmätarställningar mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna genom tillämpade 
it-lösningar.

Or. en

Motivering

Utbyte av information om vägmätarställningar genom it-lösningar är mycket viktigt för att 
minska felaktiga vägsträckor i samband med gränsöverskridande handel med begagnade 
bilar.

Ändringsförslag 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl
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Ändringsförslag 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation på sådant 
sätt att befintliga och redan införda 
informationslösningar gällande 
internationellt datautbyte utnyttjas för att 
minimera kostnaden och undvika 
dubbelarbete. Utvärderingen ska omfatta
en analys av de lämpligaste 
tillvägagångssätten för att förbinda 
befintliga nationella system i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning och avläsning av 
vägmätarställning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna.

Or. pl

Ändringsförslag 294
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera 
genomförbarhet, kostnader och fördelar 
avseende inrättandet av en elektronisk 
plattform för fordonsinformation i syfte att 
utbyta information om data som rör 
trafiksäkerhetsprovning mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 

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

med ansvar för provning, registrering och 
godkännande av fordon, 
provningscentrumen och 
fordonstillverkarna.

Kommissionen ska likaså utvärdera 
möjligheten att inbegripa uppgifter om 
gränsöverskridande trafikförseelser i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/82/EU om 
underlättande av ett gränsöverskridande 
informationsutbyte om 
trafiksäkerhetsrelaterade brott, i syfte att 
föreslå åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten.

Or. es

Ändringsförslag 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska fortsätta att 
utvärdera insamlingen och lagringen i 
den elektroniska plattformen av de 
fordons vägmätarställning som omfattas 
av detta direktiv. Vägmätarställningarna 
läggs in i databasen av de olika aktörer 
som har att göra med ett fordons 
underhåll, reparation och provning.
Dessa helt fordonsrelaterade, 
avidentifierade uppgifter bör kunna tas 
fram av inspektörer för att bedöma ett 
inlämnat fordon och av fordonsägare i 
form av ett fordonspass.

Or. de

Motivering

Manipulerade vägmätare ökar trafiksäkerhetsriskerna och inverkar negativt på marknaden 
för begagnade fordon.
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Ändringsförslag 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10. Inom två år 
efter den dag då denna förordning börjar 
tillämpas ska kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta 
är lämpligt.

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10 och 
inrättandet av ett system för 
informationsutbyte om miltal mellan 
medlemsstaternas nationella databaser för 
miltal.

Inom två år efter den dag då denna 
förordning börjar tillämpas ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta 
är lämpligt.

Or. en

Motivering

Ett system med sammankopplade databaser för miltalsregistrering är ett direkt sätt att 
hantera problemet med bedrägerier med vägmätare eftersom det innebär att trafikanter kan 
spåra sina fordons historia över gränserna.

Ändringsförslag 297
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av utvärderingen ska På grundval av utvärderingen ska 
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kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10. Inom två år 
efter den dag då denna förordning börjar 
tillämpas ska kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta 
är lämpligt.

kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive förslag för 
bättre interoperabilitet och/eller 
standardisering av elektroniska dokument 
samt möjligheten att ta bort kravet på ett 
bevis på provning enligt artikel 10. Inom 
två år efter den dag då denna förordning 
börjar tillämpas ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 298
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10. Inom två år 
efter den dag då denna förordning börjar 
tillämpas ska kommissionen rapportera 
till Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
detta är lämpligt.

Kommissionen ska undersöka och 
rapportera om det mest lämpliga och 
kostnadseffektiva sättet att underlätta 
internationell tillgång till de viktiga 
uppgifter som behövs för att registrera 
fordon, vägmätarställningar och uppgifter 
som rör trafiksäkerhetsprovning.

Or. en

Motivering

Det finns redan system som innehåller viktiga uppgifter i ett allmänt tillgängligt format. Det 
är lämpligt att överväga alternativ för att kombinera databaser (som begränsar tillgången, 
inte går att anpassa med tiden och kostar massor av pengar). Att koppla ihop databaser är 
sannolikt inte den bästa metoden för att dela information i det här fallet.
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Ändringsförslag 299
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av utvärderingen ska 
kommissionen presentera och utvärdera 
olika policyalternativ, inklusive 
möjligheten att ta bort kravet på ett bevis 
på provning enligt artikel 10. Inom två år 
efter den dag då denna förordning börjar 
tillämpas ska kommissionen rapportera 
till Europaparlamentet och rådet om 
undersökningens resultat och samtidigt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
detta är lämpligt.

Kommissionen ska undersöka och 
rapportera om det mest lämpliga och 
kostnadseffektiva sättet att underlätta 
internationell tillgång till de viktiga 
uppgifter som behövs för att registrera 
fordon, vägmätarställningar och uppgifter 
som rör trafiksäkerhetsprovning.

Or. en

Ändringsförslag 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 17 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 19 i följande 
syfte:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
genomförandeakter enligt artikel 19 i 
följande syfte:

Or. pl

Ändringsförslag 301
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För att uppdatera bilaga I angående den 
tekniska information som tillverkaren ska 
göra tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 17 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För att uppdatera artikel 2.1 och artikel 
5.1 och 5.2 för att ta hänsyn till 
ändringarna i fordonskategorierna till 
följd av de ändringar av lagstiftningen som 
avses i artikel 3.1.

– För att endast uppdatera 
fordonskategorierna i artikel 2.1 och 
artikel 5.1 och 5.2 för att ta hänsyn till 
eventuella ändringar av
fordonskategorierna till följd av de 
ändringar av föreskrifter gällande 
typgodkännande som avses i artikel 2.1, 
utan att provningarnas omfattning eller 
frekvens ändras.

Or. pl

Ändringsförslag 303
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 17 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För att uppdatera bilaga II punkt 3 med 
avseende på metoder samt orsaker till 
brister och bilaga V om det finns 
effektivare och mer ändamålsenliga 
provningsmetoder och bilaga I om det 
krävs ytterligare information för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.
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Or. de

Motivering

Komplettering av ändringsförslag 33 (artikel 17 strecksats 2a (ny)) i förslaget till betänkande, 
i syfte att ta hänsyn till vidareutvecklingen av fordonsteknik och provningsmetoder.

Ändringsförslag 304
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 17 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För att uppdatera bilaga II punkt 3 med 
avseende på listan över punkter som 
provas, metoderna, orsakerna till brister 
samt bedömningen av brister och bilaga V 
för att de ska stämma överens med 
utvecklingen av unionens säkerhets- och 
miljöskyddsbestämmelser samt bilaga I 
om ytterligare information krävs för att 
genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

Or. de

Motivering

Komplettering av ändringsförslag 34 (artikel 17 strecksats 2b (ny)) i förslaget till betänkande, 
i syfte att ta hänsyn till vidareutvecklingen av fordonsteknik, provningsmetoder och 
unionslagstiftning.

Ändringsförslag 305
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Rapportering

Kommissionen ska senast [fem år från 
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och med den dag då denna förordning 
offentliggörs] överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet och konsekvenserna av 
denna förordning, särskilt vad gäller 
provningsfrekvensen, samordningen av 
periodiska trafiksäkerhetsprovningar och 
tillämpningen av bestämmelserna om 
ömsesidigt erkännande av 
trafiksäkerhetsintyg vid omregistrering av 
fordon från en annan medlemsstat. I 
rapporten ska man även utvärdera om 
samordningsnivån är tillräcklig för att 
möjliggöra fullt ömsesidigt erkännande av 
trafiksäkerhetsintyg i hela unionen och 
om det finns ett behov av striktare 
europeiska standarder för att uppnå detta 
mål. Rapporten ska vid behov åtföljas av 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 306
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en obestämd tid [från 
datumet för denna förordnings 
ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år
[från datumet för denna förordnings 
ikraftträdande].

Or. fi

Ändringsförslag 307
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en obestämd tid [från 
datumet för denna förordnings 
ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år
[från datumet för denna förordnings 
ikraftträdande]. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenheten senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. ro

Ändringsförslag 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en obestämd tid [från 
datumet för denna förordnings 
ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år
[från datumet för denna förordnings 
ikraftträdande]. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. pl
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Ändringsförslag 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 17 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Europaparlamentet eller rådet får när 
som helst återkalla den delegering av 
befogenhet som avses i artikel 17. Ett 
beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. pl

Ändringsförslag 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som har antagits enligt 
artikel 17 ska träda i kraft endast om
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om
både Europaparlamentet och rådet före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som har antagits enligt 
artikel 17 ska träda i kraft endast under 
förutsättning att varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, alternativt under förutsättning 
att både Europaparlamentet och rådet före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte avser att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. pl

Ändringsförslag 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast fem år från datumet för denna
förordnings ikraftträdande ska 
kommissionen avlägga en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen och effekterna av denna 
förordning, i synnerhet med avseende på 
effektiviteten av de föreskrifter gällande 
förordningens tillämpningsområde, 
provningarnas frekvens, ömsesidigt 
erkännande av trafiksäkerhetsintyg samt 
resultaten av utvärderingen av 
genomförbarheten vid inrättandet av den 
elektroniska plattform för 
fordonsinformation som avses i artikel 15. 
Rapporten ska även innehålla en 
bedömning av huruvida det är 
ändamålsenligt att uppdatera bilagorna, i 
synnerhet med hänsyn till tekniska
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framsteg och praxis. Rapporten ska 
avläggas efter samråd med den kommitté 
som avses i artikel 16. I tillämpliga fall 
ska rapporten åtföljas av 
lagstiftningsförslag.

Or. pl

Ändringsförslag 313
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel -19 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -19
Bemyndigande för medlemsstaterna

Medlemsstaterna ska bemyndigas att med 
avseende på bestämmelserna i detta 
direktiv ställa jämförbara eller högre krav 
på de trafiksäkerhetsprovningar som 
genomförs av fordon som är registrerade 
på deras territorium för att på så sätt 
bättre uppnå direktivets mål.

Or. de

Motivering

Sammanfattande beskrivning av medlemsstaternas rättighet att ställa obligatoriska, högre 
krav på trafiksäkerhetsprovningen av de fordon som är registrerade på deras territorium.

Ändringsförslag 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
manipulering av eller ingrepp i vägmätare 
betraktas som en straffbar överträdelse som 

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

leder till effektiva, proportionella, 
avskräckande och icke-diskriminerande 
påföljder samt för att garantera att 
vägmätarställningen är korrekt under 
fordonets hela livscykel.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna vidtar alla de åtgärder som krävs för att säkerställa 
att vägmätarställningen är tillförlitlig och korrekt under fordonets hela livscykel eftersom 
tiden mellan registreringen och den första trafiksäkerhetskontrollen är den period som 
felaktiga körsträckor är vanligast.

Ändringsförslag 315
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 316
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Motivering

Vägmätare är varken reglerade eller obligatoriska för typgodkännande av fordon eller för 
användning. De är rena informationsinstrument och är utformade för det ändamålet. Denna 
fråga omfattas inte av förslagets rättsliga grund. Den hör snarare till det 
konsumentskyddspolitiska området.

Ändringsförslag 317
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För de medlemsstater som före denna 
förordnings ikraftträdande hade regler 
om längre perioder för 
trafiksäkerhetsprovning av de fordon som 
anges i artikel 5 gäller en ytterligare 
övergångsperiod på fyra år för att 
anpassa perioderna, förutom för fordon
äldre än tio år, där perioden aldrig får 
överstiga ett år.

Or. es

Ändringsförslag 318
Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Bilaga 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna bilaga utgår.

Or. en
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Motivering

Bilaga I är alltför specifik och onödig eftersom tillräckliga uppgifter för att kunna genomföra 
tester redan är tillgängliga mot bakgrund av artiklarna 6.1 och 3.14 i förordning (EG) 
nr 715/2007 och artiklarna 6.1 och 3.11 i förordning (EG) nr 595/2009.

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

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna bilaga utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 320
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bromssystem utgår
1.1. Färdbroms
– Allmän beskrivning som omfattar 
reservbromsens verkan och möjlighet till 
provning på en testbänk för rullbromsar
– Systemets uppbyggnad
– Manöverorgan för broms
– Positionerings- och arbetsfunktioner för 
lastavkännande automatisk 
bromskraftregulator
– Referenskraft
– Bromstrummor
– Bromsskivor
– Bromsbelägg och bromsklossar
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– Pneumatisk broms
– Hydraulisk broms
1.2. Parkeringsbroms
– Allmän beskrivning
– Manöverorgan för parkeringsbroms
– Axlar där parkeringsbromsen anbringas
– Elektrisk parkeringsbroms
1.3. Tillsatsbroms
– Allmän beskrivning
– Manöverorgan för broms
1.4. Elektroniska styrsystem
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Släpvagnsbromsar
– Kopplingar för släpvagnsbromsar: 
Allmän beskrivning
– Beskrivning av säkerhetssystem

Or. en

Ändringsförslag 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla nedanstående komponenter ska 
betraktas som obligatoriska vid periodisk 
provning av fordon, förutom de som är 
markerade med (X). Dessa avser fordonets 
skick och lämplighet att användas i trafiken 
men betraktas inte som väsentliga vid 
trafiksäkerhetsprovning.

Alla nedanstående komponenter ska 
betraktas som obligatoriska vid periodisk 
provning av fordon, förutom de som är 
markerade med (X). Dessa avser fordonets 
skick och lämplighet att användas i trafiken 
men betraktas inte som väsentliga vid 
trafiksäkerhetsprovning.

Om det inte är möjligt att prova ett fordon 
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med den metod som rekommenderas i 
denna bilaga kan provningscentrumet 
genomföra provningen med en alternativ 
metod som har godkänts skriftligt av 
vederbörande behörig myndighet. Den 
behöriga myndigheten måste vara säker 
på att säkerhets- och miljökraven är 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Provning av särskilda fordon som mobila kranar kan kräva särskilda provningsmetoder som 
bör tillåtas om de godkänns av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag 322
Mathieu Grosch

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Konstaterande av stora reparationer 
till följd av olyckor.

Or. de

Ändringsförslag 323
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Bilaga V – del 1 – led 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Alternativ utrustning som inför
teknisk innovation på ett neutralt sätt kan 
användas förutsatt att den garanterar lika 
hög kvalitet på provningen.

Or. en

Ändringsförslag 324
Bernadette Vergnaud
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Förslag till förordning
Bilaga VII – del 1 – punkt 1 – led a – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kontroll av att det finns ett formellt 
oberoende gentemot alla de som utför 
fordonsreparationer.

Or. fr


