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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol 
med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 
2009/40/EF
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0380),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0186/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
franske Senat, det nederlandske Andetkammer, det nederlandske Førstekammer, den 
svenske Riksdag og det cypriotiske Repræsentanternes Hus, om at udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. 
december 20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.



PE504.196v01-00 6/24 PR\925430DA.doc

DA

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Køretøjer af historisk betydning
bevarer kulturarven fra den epoke, hvori de 
blev bygget, bevares i en historisk korrekt 
tilstand og anvendes sjældent som 
hverdagskøretøjer. Det bør derfor 
overlades til medlemsstaterne at beslutte, 
om gyldighedsperioden for periodisk 
teknisk kontrol forlænges for sådanne 
køretøjer, og om ordningerne for teknisk 
kontrol på anden måde bør ændres. Det 
bør ligeledes overlades til medlemsstaterne 
at regulere den tekniske kontrol af andre 
typer specialkøretøjer.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 15, 16 og 17.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For bedre at kunne anvende 
princippet om fri bevægelighed inden for 
Unionen bør den synsrapport, der er 
udstedt i den medlemsstat, hvor 
registreringen finder sted, anerkendes 
gensidigt af medlemsstaterne i forbindelse 
med omregistrering.

Or. en

Begrundelse

Som et første skridt i retning af et indre marked for periodisk teknisk kontrol stilles der her 
forslag om, at medlemsstaterne gensidigt bør anerkende synsrapporterne i forbindelse med 
grænseoverskridende omregistrering.  Dette ændringsforslag hænger sammen med 
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ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Når der er belæg for, at der er 
opnået en passende grad af 
harmonisering af den tekniske kontrol, 
bør der træffes foranstaltninger til 
gennemførelse af fuldstændig gensidig 
anerkendelse af synsrapporter i hele 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Mulighederne for yderligere udvikling af det indre marked for periodisk teknisk kontrol, hvor 
ejere af køretøjer registreret i en medlemsstat kan få foretaget en teknisk kontrol i en anden 
medlemsstat, bør undersøges. Dette ville gøre det muligt at undgå unødvendige køreture 
tilbage til den medlemsstat, hvor registreringen finder sted, med køretøjer, der anvendes i 
international transport.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Af hensyn til inspektionen af køretøjer 
og især deres elektroniske 
sikkerhedskomponenter er det af afgørende 
betydning at have adgang til hvert enkelt 
køretøjs tekniske specifikationer. Derfor 
bør køretøjsfabrikanter ikke kun stille det 
fuldstændige datasæt, jf. typeattesten, til 
rådighed, men også give adgang til data, 
der er nødvendige for at verificere 
sikkerheds- og miljørelaterede
komponenters funktionsduelighed.
Bestemmelserne vedrørende adgang til
reparations- og 
vedligeholdelsesoplysninger bør anvendes 

(11) Af hensyn til inspektionen af køretøjer 
og især deres elektroniske 
sikkerhedskomponenter er det af afgørende 
betydning at have adgang til hvert enkelt 
køretøjs tekniske specifikationer. Derfor 
bør køretøjsfabrikanter ikke kun stille det 
fuldstændige datasæt, jf. typeattesten, til 
rådighed, men også give adgang til data, 
der er nødvendige for at verificere 
sikkerheds- og miljørelaterede systemers
funktionsduelighed. Disse data bør 
indeholde oplysninger, der gør, at 
køretøjers sikkerhedssystemers 
funktionsduelighed kan kontrolleres, så 
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tilsvarende til dette formål, og 
synsvirksomheder bør gives adgang til
oplysninger, som er nødvendige for den 
tekniske kontrol. Dette har afgørende 
betydning, især for elektronisk styrede 
systemer, og bør omfatte alle de 
elementer, som er monteret af 
fabrikanten.

de kan undersøges i forbindelse med 
periodiske syn, for at der kan fastsættes 
en forudsigelig hyppighed for, hvornår 
systemer godkendes og kasseres.  

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Inspektører bør, når de foretager 
teknisk kontrol, handle uafhængigt, og 
enhver interessekonflikt bør undgås. 
Resultatet af den tekniske kontrol bør 
således ikke have indflydelse på aflønning 
eller andre økonomiske eller personlige 
fordele. Økonomiske aktører, der deltager 
i produktion, salg, udlejning og 
vedligeholdelse eller reparation af 
køretøjer, bør adskille sådanne aktiviteter 
fra den organisatoriske, 
personalemæssige og økonomiske del af 
den tekniske kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Der bør fastsættes fælles høje 
minimumsstandarder for teknisk kontrol 
på unionsplan, som giver de 
medlemsstater, som allerede har et højere 
niveau for tekniske kontroller end 
påkrævet, mulighed for at bevare deres 
højere standarder og tilpasse dem til den 
tekniske udvikling, hvis det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Forordningen fastsætter et minimumsniveau for tekniske standarder. Medlemsstaterne kan 
bevare eller indføre højere standarder.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ved denne forordning indføres en ordning 
for periodisk teknisk kontrol af køretøjer, 
som udføres på grundlag af tekniske 
mindstestandarder og -krav for at sikre et 
højt niveau af færdselssikkerhed og 
miljøbeskyttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– motorkøretøjer med mindst fire hjul, der
anvendes til personbefordring med højst 
otte siddepladser foruden førerens plads –
køretøjsklasse M1

– motorkøretøjer beregnet og konstrueret 
først og fremmest til befordring af 
personer og deres bagage, med højst otte 
siddepladser foruden førerens plads –
køretøjsklasse M1

Or. en

Begrundelse

Terminologien tilpasses revisionen af direktiv 2007/46/EF.

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– motorkøretøjer til personbefordring med 
mere end otte siddepladser foruden 
førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3

– motorkøretøjer beregnet og konstrueret 
først og fremmest til befordring af 
personer og deres bagage, med mere end 
otte siddepladser foruden førerens plads –
køretøjsklasse M2 og M3

Or. en

Begrundelse

Terminologien tilpasses revisionen af direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– motorkøretøjer med mindst fire hjul, der 
normalt anvendes til vejgodstransport, 
med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –
køretøjsklasse N1

– motorkøretøjer beregnet og konstrueret 
først og fremmest til godstransport med en 
totalvægt på højst 3,5 tons – køretøjsklasse 
N1
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Or. en

Begrundelse

Terminologien tilpasses revisionen af direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– motorkøretøjer til godstransport med en
tilladt totalvægt på over 3 500 kg –
køretøjsklasse N2 og N3

– motorkøretøjer beregnet og konstrueret 
først og fremmest til godstransport med en 
totalvægt på over 3,5 tons – køretøjsklasse 
N2 og N3

Or. en

Begrundelse

Terminologien tilpasses revisionen af direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– påhængsvogne beregnet og konstrueret 
til transport af gods eller personer samt til 
beboelse med en totalvægt på over 3,5 tons
– køretøjsklasse O1 og O2

Or. en

Begrundelse

Terminologien tilpasses revisionen af direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– påhængsvogne og sættevogne med en
tilladt totalvægt på over 3 500 kg –
køretøjsklasse O3 og O4

– påhængsvogne beregnet og konstrueret 
til transport af gods eller personer samt til 
beboelse med en totalvægt på over 3,5 tons
– køretøjsklasse O3 og O4

Or. en

Begrundelse

Terminologien tilpasses revisionen af direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) "køretøj af historisk betydning": ethvert 
køretøj, der anses for historisk af den 
medlemsstat, hvor registreringen er sket, 
eller dens udpegede godkendende 
organer, og opfylder alle følgende 
betingelser:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have større skønsmæssige beføjelser, hvad angår definitionen af 
køretøjer af historisk betydning.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Mange historiske køretøjer bliver ændret i deres levetid. Derfor er det kun væsentlige 
ændringer, som bør gøre, at køretøjet ikke længere betragtes som historisk.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– køretøjets udseende er ikke blevet 
ændret

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede betingelse ville være for restriktiv, eftersom en ændring af udseendet er 
temmelig almindelig i historiske køretøjers livscyklus, navnlig for ældre historiske køretøjer.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9) "teknisk kontrol" (syn): inspektion, der 
skal sikre, at et køretøj kan anvendes 
sikkert på offentlig vej og er i 
overensstemmelse med de krævede
miljømæssige karakteristika

Or. en

Begrundelse

Definitionen bør præciseres og tilpasses formålet med det periodiske tekniske syn, som er at 
vurdere, om de sikkerheds- og miljørelaterede systemer fungerer korrekt. Typegodkendelsen 
bør kun være en tidsmæssig reference, der hjælper med at forstå, hvilke sikkerheds- og 
miljøkrav køretøjet er omfattet af. Disse krav bør ikke henvise til selve delene og 
komponenterne.
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Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Køretøjsfabrikanterne skal gratis give 
synsvirksomhederne og 
prøvningsudstyrsfabrikanterne, eller i 
givet fald den kompetente myndighed, 
adgang til de tekniske oplysninger, der er 
nødvendige for at foretage periodisk 
teknisk kontrol, jf. bilag I. Disse 
oplysninger skal for 
prøvningsudstyrsfabrikanternes 
vedkommende omfatte de oplysninger, der 
er nødvendige, for at der med 
prøvningsudstyret kan foretages en 
vurdering af, hvorvidt 
funktionsdueligheden af køretøjets 
elektroniske kontrolsystemer kan 
godkendes eller skal kasseres. 
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser angående 
procedurerne for adgang til de tekniske 
oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at fabrikanter af prøvningsudstyr har adgang til de data, de har behov for, for 
at kunne udvikle udstyr, der fungerer ordentligt.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– Køretøjer i klasse L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e og L7e: fire år efter, at køretøjet
blev registreret første gang, og derefter 
hvert andet år
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Or. en

Begrundelse

Hyppigheden af kontroller af motorcykler bør også bedømmes i forhold til den økonomiske og 
administrative byrde for motorcykelejerne. For at nå målet om øget trafiksikkerhed er det 
nødvendigt at finde den rigtige balance mellem kontrolhyppigheden og byrden for borgerne. 
Vi bør undgå unødvendige og uhensigtsmæssige byrder for motorcykelejere. 4+2+2-modellen 
er mere hensigtsmæssig i denne forbindelse.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

4+2+2-frekvensen for kontrollen af disse køretøjsklasser står i et rimeligt forhold til de 
formål, der søges opfyldt.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Andre køretøjsklasser: med intervaller, 
der fastsættes af den medlemsstat, hvor 
registreringen er sket.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives mulighed for at fastsætte kontrolhyppigheden for køretøjsklasser, 
der ikke er omfattet af andre bestemmelser i artikel 5.



PE504.196v01-00 16/24 PR\925430DA.doc

DA

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er en risiko for manipulation af kilometertællere forbundet med den foreslåede 
bestemmelse.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Ejere af køretøjer bør have mulighed for at støtte sig til en gyldig teknisk kontrol i tilfælde af 
omregistrering. Det grænseoverskridende aspekt af omregistreringer er omfattet af 
ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PR\925430DA.doc 17/24 PE504.196v01-00

DA

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

foretage en teknisk kontrol, der mindst 
omfatter de punkter, som er anført i bilag 
II, punkt 3, og benytter den metode, der 
gælder for kontrol af de punkter. 
Prøvningen kan også omfatte kontrol af, 
om køretøjets respektive dele og 
komponenter overholder de krævede 
sikkerheds- og miljøspecifikationer, der 
var i kraft på tidspunktet for 
godkendelsen eller i givet fald på 
tidspunktet for eftermonteringen. 

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Synsrapporterne anerkendes gensidigt 
af alle medlemsstater i forbindelse med 
omregistrering af et køretøj, der overføres 
fra en medlemsstat til en anden, forudsat 
at synsrapporten er gyldig, for så vidt 
angår kontrolhyppigheden i den 
medlemsstat, som køretøjet omregistreres 
til.

Or. en

Begrundelse

Gensidig anerkendelse af synsrapporter i forbindelse med grænseoverskridende 
omregistrering er et afgørende led i udviklingen af et egentligt indre marked for periodisk 
teknisk kontrol. Ændringsforslaget tager højde for den seneste retspraksis fra EU-Domstolen 
(C-150/11). 

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

inspektører, som opfylder mindstekravene 
til kompetence og uddannelse, der er 
fastsat i bilag VI. Medlemsstaterne kan 
indføre yderligere krav til kompetence og 
uddannelse. 

Or. en

Begrundelse

De krav til kompetence og uddannelse, der er fastsat i bilag VI, er mindstekrav, og 
medlemsstaterne kan fastsætte supplerende krav.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre inspektørernes uafhængighed er det nødvendigt at sørge for, at samme person 
ikke deltager i reparationer på og vedligeholdelse af køretøjet, inden dette kontrolleres.

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

registrering og godkendelse af køretøjer 
samt synsvirksomheder, 
prøvningsudstyrsfabrikanter og 
bilfabrikanter.

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 17 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 18 med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 17 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ordlyden præciseres for at sikre, at enhver ændring af køretøjsklasserne forbindes med 
ændringer i lovgivning om typegodkendelser. Dette vil give Kommissionen den nødvendige 
fleksibilitet til at sikre overensstemmelse mellem ændringer i køretøjsklasser i forbindelse med 
typegodkendelse og lovgivning om periodiske tekniske kontroller, samtidig med at der sættes 
klare begrænsninger for denne delegation af beføjelser.
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Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 17 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at tilpasse bilagene i lyset af den 
tekniske udvikling eller for at tage højde 
for ændringer i international lovgivning 
eller EU-lovgivningen.

– at tilpasse ikkevæsentlige dele af:

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 17 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bilag II, punkt 3, for så vidt angår 
metoder og årsager til fejl, samt bilag V i 
tilfælde af tilstedeværelse af forbedrede og 
mere effektive kontrolmetoder

Or. en

Begrundelse

For at præcisere begrænsningerne for delegationen af beføjelser til Kommissionen.

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 17 – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bilag II, punkt 3, for så vidt angår listen 
over punkter, metoder, årsager til fejl og 
vurdering af mangler samt bilag V for at 
tilpasse dem til udviklingen af Unionens 
sikkerheds- og miljølovgivning.

Or. en
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Begrundelse

For at præcisere begrænsningerne for delegationen af beføjelser til Kommissionen.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Rapportering

Senest [fem år fra datoen for 
offentliggørelsen af denne forordning] 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen og virkningerne af denne 
forordning, navnlig hvad angår 
kontrolhyppigheden, 
harmoniseringsniveauet for den 
periodiske tekniske kontrol og 
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effektiviteten af bestemmelserne om den 
gensidige anerkendelse af synsrapporter i 
forbindelse med omregistrering af 
køretøjer fra en anden medlemsstat. I 
rapporten undersøges det også, om 
harmoniseringsniveauet er tilstrækkeligt 
til at give mulighed for fuld gensidig 
anerkendelse af synsrapporter i hele 
Unionen. Rapporten forelægges efter 
høring af det i artikel 16 nævnte udvalg. 
Rapporten ledsages, hvis det er relevant, 
af lovgivningsmæssige forslag.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør have pligt til at aflægge rapport til medlovgiverne om gennemførelsen af 
forordningen. Rapporten bør blandt andet undersøge mulighederne for yderligere udvikling 
hen mod et fuldstændigt indre marked for periodisk teknisk kontrol.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

I. Nuværende EU-regler om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer  
I direktiv 2009/40/EF fastsættes minimumsstandarder for regelmæssig kontrol af køretøjer. 
Direktivet omfatter alle passagerkøretøjer, busser og lastbiler samt disses påhængsvogne, men 
ikke scootere og motorcykler.

II. Nyt forslag til teknisk kontrol

Kommissionen har forelagt nye regler om teknisk kontrol med henblik på at øge 
trafiksikkerheden yderligere og sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau. Forslaget er i 
overensstemmelse med de trafiksikkerhedsmål, der er fastsat i hvidbogen om en køreplan for 
et fælles europæisk transportområde 

Forslaget er baseret på fastsættelsen af fælles EU-minimumsstandarder for kontrol af 
køretøjer, hvor medlemsstaterne i givet fald frit kan fastsætte højere standarder.

De vigtigste elementer i forslaget er følgende:
1. Obligatorisk kontrol i hele EU af scootere og motorcykler. Spektret af køretøjer, der skal 
kontrolleres, ville blive udvidet til også at omfatte denne gruppe, som er forbundet med den 
højeste risiko. Lette påhængskøretøjer (op til 3,5 ton) vil også skulle kontrolleres. Disse 
køretøjsklasser er for tiden ikke omfattet af EU-ordningen. Kontrollen af disse falder ind 
under medlemsstaternes skønsbeføjelser.

2. Forøgelse af hyppigheden af periodiske tekniske kontroller for visser køretøjsklasser. Biler 
og varevogne (op til 3,5 ton), som er ældre end seks år, kontrolleres i dag mindst én gang 
hvert andet år. Det foreslås at lade dem syne mindst årligt efter seks år. Dette indebærer en 
ændring til 4-2-1 i stedet for det nuværende 4-2-2. 4-2-1-formlen foreslås også for scootere og 
motorcykler. Det foreslås endvidere at øge kontrolhyppigheden for biler og varevogne med 
højt kilometerantal (160 000 km). Disse køretøjer vil skulle kontrolleres årligt efter det første 
syn (4-1-1 i stedet for det nuværende 4-2-2), hvis de inden datoen for det første syn (efter fire 
år) når op på et kilometertal på over 160 000 km. Dette vil bringe kontrollen af disse i 
overensstemmelse med andre køretøjer med høje kilometertal som f.eks. taxaer og 
ambulancer.

3. Det foreslås at fastsætte et minimumsniveau for krav til inspektørernes færdigheder og 
uddannelse.

4. En forbedring af kvaliteten af køretøjskontroller ved at fastsætte fælles 
minimumsstandarder for mangler og udstyr.

5. Lukke ned for svig med kilometerantallet gennem registrering af kilometertallet.
6. Gøre kontrol af elektroniske sikkerhedskomponenter obligatorisk.

De nationale parlamenter: De nationale parlamenter i Frankrig, Nederlandene, Sverige og 
Cypern har gjort formel indsigelse mod forslaget, idet de mener, det overtræder 
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nærhedsprincippet.

Ordførerens holdning

Det bør i forbindelse med Parlamentets behandling nøje overvejes, om de foreslåede 
foranstaltninger står i et rimeligt forhold til de formål, der søges opfyldt. Forslagets 
konsekvenser for borgerne og erhvervslivet bør undersøges grundigt for at undgå 
unødvendige økonomiske og administrative byrder. Der skal findes en afbalanceret løsning. 

I lyset af ovennævnte punkter forslår ordføreren følgende:
1. Kontrolhyppighed og køretøjsklasser: Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at 
udvide den tekniske kontrol til scootere og motorcykler, eftersom de udgør en gruppe med 
højere risiko. Det synes imidlertid at være mere rimeligt at ændre frekvensen fra 4-2-1 til 4-2-
2 for disse køretøjsklasser. 4-2-2 er også en afbalanceret tilgang til kontrol af biler og lette 
køretøjer, eftersom forskellige undersøgelser vedrørende forbindelsen mellem uheld og 
tekniske mangler kommer til tvetydige resultater, for så vidt angår virkningen af hyppigere 
kontroller af trafiksikkerheden. Kommissionen bør ikke desto mindre fortsat overvåge og 
evaluere dette spørgsmål og aflægge rapport til medlovgiverne. Det vil være tilladt for 
medlemsstaterne at indføre hyppigere kontroller. Kilometertalkriteriet vil kunne rejse 
spørgsmål vedrørende manipulation af kilometertællere. Det foreslås derfor at stryge dette 
element fra forslaget.

2. De tekniske krav og kontrolmetoder, som er fastsat i bilagene, bør betragtes som EU-
minimumsstandarder. Det bør være tilladt for medlemsstaterne at bevare eller indføre højere 
standarder. Dette princip er blevet fastsat i forslagets artikel 6, stk. 2. Ordføreren foreslår 
ændringsforslag, der er rette mod en styrkelse af dette princip. Det samme gælder 
kvalifikationskrav til inspektørerne, som også bør være minimumskrav.

3. Det er afgørende, at tekniske kontroller foretages af veluddannede, erfarne og uafhængige 
inspektører. Det foreslås at styrke inspektørernes uafhængighed samt yderligere at eliminere 
potentielle interessekonflikter. 

4. Historiske biler: Det anerkendes, at historiske biler bør være undtaget fra EU-lovgivningens 
anvendelsesområde. Medlemsstaterne bør have større skønsbeføjelser for så vidt angår 
fastlæggelsen af egne nationale krav til definition og kontrol af sådanne køretøjer. Forslaget 
udgør et solidt grundlag for yderligere drøftelser, men ordføreren fandt alligevel definitionen 
af historiske køretøjer temmelig streng og foreslår, at definitionen ændres, så den bliver mere 
fleksibel.

5. I forbindelse med grænseoverskridende omregistrering af køretøjer anbefales det at tage 
højde for den seneste retspraksis fra EU-Domstolen (C-150/11).

6. Delegerede retsakter: Det er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet for at sikre, at 
lovgivningen følger med den teknologiske udvikling, men på dette punkt er Kommissionens 
tekst temmelig tvetydig. Derfor foreslår ordføreren at sætte mere præcise begrænsninger for 
delegationen af beføjelser til Kommissionen.


