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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens 
en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0380),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0186/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de 
Franse Senaat, de Nederlandse Tweede Kamer, de Nederlandse Eerste Kamer, de 
Zweedse Rijksdag en het Cypriotische parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp 
van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 
20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en de adviezen van de 
Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Motorvoertuigen van historisch belang 
worden verondersteld industrieel erfgoed 
uit de tijd dat ze zijn gebouwd in stand te 
houden en worden geacht nauwelijks op 
de openbare weg te worden gebruikt, en 
het moet aan de lidstaten worden 
overgelaten om de termijn voor periodieke 
technische controles voor dergelijke 
voertuigen te verlengen. Ook moet het aan 
de lidstaten worden overgelaten om de 
technische controle van andere typen 
gespecialiseerde voertuigen te reguleren.

(9) Motorvoertuigen van historisch belang 
houden industrieel erfgoed uit de tijd dat 
ze zijn gebouwd in stand, worden 
onderhouden in historisch correcte staat 
en worden zelden gebruikt als alledaagse 
voertuigen. Het moet aan de lidstaten 
worden overgelaten om de termijn voor 
periodieke technische controles voor 
dergelijke voertuigen te verlengen of hun 
systeem voor periodieke technische 
controles op een andere manier te 
reguleren. Ook moet het aan de lidstaten 
worden overgelaten om de technische 
controle van andere typen gespecialiseerde 
voertuigen te reguleren.

Or. en

Motivering

Deze tekst heeft ook betrekking op amendementen 15, 16 en 17.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Met het oog op een betere 
toepassing van het beginsel van vrij 
verkeer binnen de Unie, moeten in de 
oorspronkelijke lidstaat van inschrijving 
afgegeven technische certificaten ook 
worden erkend in andere lidstaten om een 
auto elders te kunnen inschrijven.  

Or. en

Motivering

Als eerste stap op weg naar een interne markt voor periodieke technische controles wordt 
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voorgesteld dat lidstaten elkaars technische certificaten moeten erkennen bij 
grensoverschrijdende herinschrijving. Dit amendement houdt verband met amendement 26.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Als bewezen kan worden dat de 
technische controles in toereikende mate 
geharmoniseerd zijn, moeten er 
bepalingen worden opgesteld voor de 
volledige wederzijdse erkenning van 
technische certificaten overal in de Unie.

Or. en

Motivering

De mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de interne markt voor periodieke 
technische controles, waarbij eigenaren van voertuigen die ingeschreven zijn in een lidstaat 
een technische controle kunnen laten uitvoeren in een andere lidstaat, moeten worden 
onderzocht. Hierdoor kan worden voorkomen dat in het internationaal vervoer gebruikte 
bedrijfsvoertuigen terug moeten naar de lidstaat van inschrijving.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de controle van voertuigen, en in 
het bijzonder van hun elektronische 
veiligheidsonderdelen, is het van cruciaal 
belang om toegang te hebben tot de 
technische specificaties van elk 
afzonderlijk voertuig. Daarom moeten 
fabrikanten van voertuigen niet alleen alle 
gegevens verstrekken die onder de 
conformiteitsverklaring vallen, maar ook 
toegang bieden tot de gegevens die nodig 
zijn om de functionaliteit van veiligheids-
en milieugerelateerde onderdelen te 
controleren. De bepalingen inzake de 
toegang tot reparatie- en 

(11) Voor de controle van voertuigen, en in 
het bijzonder van hun elektronische 
veiligheidsonderdelen, is het van cruciaal 
belang om toegang te hebben tot de 
technische specificaties van elk 
afzonderlijk voertuig. Daarom moeten 
fabrikanten van voertuigen niet alleen alle 
gegevens verstrekken die onder de 
conformiteitsverklaring vallen, maar ook 
toegang bieden tot de gegevens die nodig 
zijn om de functionaliteit van veiligheids-
en milieugerelateerde systemen te 
controleren. Deze gegevens moeten de 
details omvatten waarmee de 
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onderhoudsinformatie moeten ook voor 
dit doel worden toegepast, door 
controlecentra toegang te geven tot alle 
informatie-elementen die nodig zijn voor 
de technische controles. Dit is van 
essentieel belang, met name op het gebied 
van elektronische systemen, en moet alle 
door de fabrikant geïnstalleerde 
elementen omvatten.

functionaliteit van de veiligheidssystemen 
van voertuigen zodanig kan worden 
gecontroleerd dat ze kunnen worden 
getest in het kader van een periodieke 
technische keuring, zodat kan worden 
voorspeld hoe groot de kans is dat het 
voertuig wordt goedgekeurd.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Controleurs moeten onafhankelijk 
kunnen opereren bij het verrichten van 
technische controles en belangenconflicten 
moeten worden vermeden. Het resultaat 
van de technische controles mag derhalve 
niet worden gekoppeld aan de beloning van 
de controleur of enig economisch of 
persoonlijk voordeel.

(13) Controleurs moeten onafhankelijk 
kunnen opereren bij het verrichten van 
technische controles en belangenconflicten 
moeten worden vermeden. Het resultaat 
van de technische controles mag derhalve 
niet worden gekoppeld aan de beloning van 
de controleur of enig economisch of 
persoonlijk voordeel. Marktdeelnemers die 
betrokken zijn bij de fabricage, verkoop, 
verhuur, het onderhoud of de reparatie 
van voertuigen moeten dergelijke 
activiteiten gescheiden houden van de 
organisatorische, financiële en 
personeelsaspecten van de uitvoering van 
technische controles.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De frequentie van de controles moet 
worden aangepast aan het type voertuig en 

(17) De frequentie van de controles moet 
worden aangepast aan het type voertuig. 
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het aantal afgelegde kilometers. 
Voertuigen vertonen eerder technische 
gebreken wanneer ze een bepaalde leeftijd 
hebben bereikt, en vooral wanneer ze 
bijzonder intensief worden gebruikt nadat 
ze een bepaald aantal kilometers hebben 
afgelegd. Daarom is het passend om de 
frequentie van de controles te verhogen 
voor oudere voertuigen en voertuigen met 
een hoge kilometerstand.

Voertuigen vertonen eerder technische 
gebreken wanneer ze een bepaalde leeftijd 
hebben bereikt.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De normen voor technische 
controles moeten op een hoog 
minimumniveau worden vastgelegd dat 
geldt voor de hele Unie, zodat de lidstaten 
die al beschikken over technische 
controles van een hoger dan het vereiste 
niveau deze hogere normen kunnen 
handhaven en indien nodig kunnen 
aanpassen aan de technische vooruitgang.  

Or. en

Motivering

In de verordening wordt een minimumniveau voor technische normen vastgelegd. Lidstaten 
hebben de mogelijkheid eventuele hogere normen te handhaven of in te voeren.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt een regime van 
periodieke technische controles van 
voertuigen vast.

Deze verordening stelt een regime van 
periodieke technische controles van 
voertuigen vast, die worden uitgevoerd op 
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basis van technische minimumnormen en 
-voorschriften om een hoog niveau van 
veiligheid op de weg en 
milieubescherming te waarborgen.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– motorvoertuigen op ten minste vier 
wielen die dienen voor personenvervoer 
waarvan het aantal zitplaatsen – die van de 
bestuurder niet meegerekend – niet meer 
dan acht bedraagt – voertuigcategorie M1;

– motorvoertuigen die in eerste instantie 
zijn ontworpen en gebouwd voor het 
vervoer van personen en hun bagage en 
waarvan het aantal zitplaatsen – die van de 
bestuurder niet meegerekend – niet meer 
dan acht bedraagt – voertuigcategorie M1;

Or. en

Motivering

Terminologie aangepast aan de herziening van Richtlijn 2007/46/EG.

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– motorvoertuigen voor personenvervoer
waarvan het aantal zitplaatsen – die van de 
bestuurder niet meegerekend – meer dan 
acht bedraagt – voertuigcategorieën M2 en 
M3;

– motorvoertuigen die in eerste instantie 
zijn ontworpen en gebouwd voor het 
vervoer van personen en hun bagage en
waarvan het aantal zitplaatsen – die van de 
bestuurder niet meegerekend – meer dan 
acht bedraagt – voertuigcategorieën M2 en 
M3;

Or. en

Motivering

Terminologie aangepast aan de herziening van Richtlijn 2007/46/EG.
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Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– motorvoertuigen op ten minste vier 
wielen die normaal dienen voor het 
vervoer van voorwerpen over de weg en 
waarvan de toegestane maximummassa 
niet meer dan 3 500 kg bedraagt –
voertuigcategorie N1;

– motorvoertuigen die in eerste instantie 
zijn ontworpen en gebouwd voor het 
vervoer van goederen en waarvan de 
maximummassa niet meer dan 3,5 ton
bedraagt – voertuigcategorie N1;

Or. en

Motivering

Terminologie aangepast aan de herziening van Richtlijn 2007/46/EG.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– motorvoertuigen voor goederenvervoer
met een toegestane maximummassa van 
meer dan 3 500 kg – voertuigcategorieën 
N2 en N3;

– motorvoertuigen die in eerste instantie 
zijn ontworpen en gebouwd voor het 
vervoer van goederen met een 
maximummassa van meer dan 3,5 ton –
voertuigcategorieën N2 en N3;

Or. en

Motivering

Terminologie aangepast aan de herziening van Richtlijn 2007/46/EG.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aanhangwagens en opleggers waarvan de 
toegestane maximummassa niet meer dan 

– aanhangwagens die zijn ontworpen en 
gebouwd voor het vervoer van goederen of 
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3 500 kg bedraagt – voertuigcategorieën 
O1 en O2;

personen, alsook om woongelegenheid te 
bieden aan personen, en waarvan de 
maximummassa niet meer dan 3,5 ton
bedraagt – voertuigcategorieën O1 en O2;

Or. en

Motivering

Terminologie aangepast aan de herziening van Richtlijn 2007/46/EG.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aanhangwagens en opleggers met een 
toegestane maximummassa van meer dan 
3 500 kg – voertuigcategorieën O3 en O4;

– aanhangwagens die zijn ontworpen en 
gebouwd voor het vervoer van goederen of 
personen, alsook om woongelegenheid te 
bieden aan personen, en waarvan de
maximummassa meer dan 3,5 ton bedraagt
– voertuigcategorieën O3 en O4;

Or. en

Motivering

Terminologie aangepast aan de herziening van Richtlijn 2007/46/EG.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "voertuig van historisch belang": elk 
voertuig dat aan de volgende voorwaarden 
voldoet:

(7) "voertuig van historisch belang": elk 
voertuig dat door de lidstaat van 
inschrijving of een aangewezen 
vergunningsinstantie daarvan als 
historisch wordt beschouwd en aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

Or. en
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Motivering

Lidstaten moeten meer vrijheid krijgen bij het definiëren van "voertuig van historisch 
belang".

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de technische kenmerken van de 
belangrijkste onderdelen, zoals de motor, 
het remsysteem, de stuurinrichting of de 
ophanging, hebben geen veranderingen 
ondergaan; en

– de technische kenmerken van de 
belangrijkste onderdelen, zoals de motor, 
het remsysteem, de stuurinrichting of de 
ophanging en de carrosserie, hebben geen 
wezenlijke veranderingen ondergaan; en

Or. en

Motivering

Veel historische voertuigen ondergaan veranderingen tijdens hun levensduur. Daarom mogen 
alleen wezenlijke veranderingen een voertuig de aanduiding "historisch" ontnemen.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het uiterlijk is niet veranderd; Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde voorwaarde zou te beperkend zijn, aangezien een verandering in het uiterlijk 
vrij gebruikelijk is in de levenscyclus van historische, vooral oudere, voertuigen.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "technische controle": een controle om (9) "technische controle": een inspectie om 
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vast te stellen of de onderdelen van een 
voertuig nog voldoen aan de toepasselijke 
veiligheids- en milieukenmerken die van 
kracht waren ten tijde van de 
goedkeuring, de eerste inschrijving of de 
ingebruikneming, evenals ten tijde van de 
installatie van onderdelen op bestaande 
voertuigen;

na te gaan of een voertuig veilig kan 
worden gebruikt op de openbare weg en 
aan de vereiste milieukenmerken voldoet;

Or. en

Motivering

De definitie moet worden verduidelijkt en worden aangepast aan het doel van periodieke 
technische inspecties: een beoordeling van het naar behoren functioneren van de veiligheids-
en milieusystemen. De typegoedkeuring mag slechts als referentieperiode dienen om te 
begrijpen welke veiligheids- en milieueisen voor het voertuig gelden. Deze voorschriften 
mogen niet verwijzen naar de delen of onderdelen zelf.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Fabrikanten van voertuigen bieden de 
controlecentra, of, indien relevant, de 
bevoegde instantie, toegang tot de in 
bijlage I bedoelde technische informatie 
die nodig is voor het verrichten van 
technische controles. De Commissie stelt 
nadere regels vast voor de procedures 
inzake de toegang tot de in bijlage I 
bedoelde technische informatie 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 16, lid 2.

3. Fabrikanten van voertuigen bieden de 
controlecentra en fabrikanten van 
controleapparatuur, of, indien relevant, de 
bevoegde instantie, gratis toegang tot de in 
bijlage I bedoelde technische informatie 
die nodig is voor het verrichten van 
technische controles. Voor fabrikanten 
van controleapparatuur bevat deze 
informatie de vereiste gegevens waarmee 
de controleapparatuur kan bepalen of de 
functionaliteit van de elektronische 
controlesystemen van het voertuig wordt 
goed- of afgekeurd. De Commissie stelt 
nadere regels vast voor de procedures 
inzake de toegang tot de in bijlage I 
bedoelde technische informatie 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 16, lid 2.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat fabrikanten van controleapparatuur toegang krijgen tot de benodigde 
gegevens om goed werkende apparatuur te ontwikkelen.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voertuigen van de categorieën L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e en L7e: vier jaar na de 
datum waarop het voertuig voor het eerst is 
ingeschreven, vervolgens na twee jaar en 
daarna elk jaar;

– voertuigen van de categorieën L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e en L7e: vier jaar na de 
datum waarop het voertuig voor het eerst is 
ingeschreven en vervolgens om de twee 
jaar,

Or. en

Motivering

De frequentie waarmee motoren worden gecontroleerd, moet ook worden afgewogen tegen de 
financiële en administratieve belasting van motorbezitters. Om de doelstelling van een betere 
veiligheid op de weg te verwezenlijken, moet het juiste evenwicht gevonden worden tussen de 
frequentie van controles en extra lasten voor de burgers. Motorbezitters moeten niet onnodig 
en ten onrechte belast worden. De "4+2+2"-formule is in dat opzicht evenrediger.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voertuigen van de categorieën M1, N1 en 
O2: vier jaar na de datum waarop het 
voertuig voor het eerst is ingeschreven, 
vervolgens na twee jaar en daarna elk 
jaar;

– voertuigen van de categorieën M1, N1 en 
O2: vier jaar na de datum waarop het 
voertuig voor het eerst is ingeschreven, en
vervolgens om de twee jaar;

Or. en

Motivering

De controlefrequentie "4+2+2" voor deze categorie voertuigen komt overeen met het 
beoogde doel. 
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Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- andere categorieën voertuigen: met 
tussenpozen die worden bepaald door de 
lidstaat van inschrijving.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten de frequentie van controles zelf kunnen bepalen voor voertuigcategorieën 
die niet onder een van de andere bepalingen van artikel 5 vallen.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een voertuig van de categorie 
M1 of N1 een kilometerstand van 160 000 
km heeft bereikt bij de eerste technische 
controle nadat het voertuig voor het eerst 
is ingeschreven, wordt het daarna 
jaarlijks aan een technische controle 
onderworpen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het risico bestaat dat er als gevolg van de voorgestelde bepaling wordt geknoeid met 
kilometertellers.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– wanneer de houder van het 
kentekenbewijs van het voertuig het 

Schrappen
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kentekenbewijs overdoet aan een andere 
houder.

Or. en

Motivering

Bezitters van voertuigen moeten kunnen vertrouwen op de geldige technische controle in 
geval van herinschrijving. Het grensoverschrijdende aspect van herinschrijving wordt 
behandeld in amendement 26.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor elk gebied als bedoeld in lid 1 
verricht de bevoegde instantie van een 
lidstaat of het controlecentrum een 
technische controle die ten minste de in 
bijlage II, punt 3 bedoelde punten bestrijkt, 
waarbij de op de controle van deze punten 
van toepassing zijnde methode wordt 
gebruikt.

2. Voor elk gebied als bedoeld in lid 1 
verricht de bevoegde instantie van een 
lidstaat of het controlecentrum een 
technische controle die ten minste de in 
bijlage II, punt 3 bedoelde punten bestrijkt, 
waarbij de op de controle van deze punten 
van toepassing zijnde methode wordt 
gebruikt. Tijdens de controle kan ook 
worden nagegaan of de desbetreffende 
delen en onderdelen van het voertuig 
overeenkomen met de vereiste veiligheids-
en milieukenmerken die ten tijde van de 
goedkeuring of, indien van toepassing, de 
aanpassing, golden. 

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Technische certificaten worden 
wederzijds erkend door alle lidstaten 
teneinde een voertuig dat van de ene 
lidstaat naar een andere is overgebracht 
in de nieuwe lidstaat in te schrijven, mits 
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het certificaat geldig is volgens de vereiste 
frequentie voor technische controles in de 
nieuwe lidstaat van inschrijving. 

Or. en

Motivering

De wederzijdse erkenning van technische certificaten in het geval van grensoverschrijdende 
herinschrijving is een cruciale stap voorwaarts richting de ontwikkeling van een echte interne 
markt voor periodieke technische controles. In dit amendement wordt rekening gehouden met 
de huidige jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (C-150/11). 

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Technische controles worden uitgevoerd 
door controleurs die voldoen aan de in 
bijlage VI neergelegde minimumvereisten 
inzake competentie en opleiding.

1. Technische controles worden uitgevoerd 
door controleurs die voldoen aan de in 
bijlage VI neergelegde minimumvereisten 
inzake competentie en opleiding. De 
lidstaten kunnen extra eisen stellen op het 
vlak van competentie en opleiding. 

Or. en

Motivering

De eisen voor competentie en training die zijn vastgelegd in bijlage VI zijn de 
minimumvereisten; de lidstaten mogen daarnaast aanvullende eisen stellen.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een persoon die een reparatie of 
onderhoud heeft uitgevoerd aan een 
voertuig mag niet als inspecteur 
betrokken zijn bij de periodieke 
technische controle die vervolgens aan 
datzelfde voertuig wordt uitgevoerd.
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Or. en

Motivering

Om een grotere onafhankelijkheid van inspecteurs te bewerkstelligen, moet worden 
gegarandeerd dat dezelfde persoon niet betrokken is bij de reparatie en het onderhoud van 
het voertuig voorafgaand aan de controle, en de controle zelf. 

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra, de fabrikanten 
van controleapparatuur en de 
voertuigfabrikanten.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 19 van deze 
verordening om:

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 18 vast te stellen om:

Or. en
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Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in voorkomend geval, artikel 2, lid 1, en 
artikel 5, leden 1 en 2, bij te werken om
rekening te houden met wijzigingen van de 
voertuigcategorieën die voortvloeien uit de 
in artikel 3, lid 1, bedoelde wijzigingen 
van de wetgeving;

– het actualiseren van louter de 
benamingen van de voertuigcategorieën 
in artikel 2, lid 1, en artikel 5, leden 1 en 2, 
teneinde in voorkomend geval rekening te 
houden met wijzigingen van de 
voertuigcategorieën die voortvloeien uit 
wijzigingen van de wetgeving inzake 
typegoedkeuring waarnaar in artikel 2, 
lid 1, wordt verwezen, zonder daarbij het 
toepassingsgebied en de frequentie van de 
controles te wijzigen.

Or. en

Motivering

De tekst is verduidelijkt zodat elke verandering in voertuigcategorie gekoppeld is aan de 
wijzigingen in de wetgeving inzake typegoedkeuring. Daarmee kan de Commissie de nodige 
flexibiliteit krijgen om consistentie van veranderingen in voertuigcategorieën te garanderen 
bij typegoedkeuringen en de wetgeving inzake periodieke technische controles, maar 
tegelijkertijd deze bevoegdheidsdelegatie duidelijk af te bakenen.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de bijlagen bij te werken in het licht van 
de technische vooruitgang of om rekening 
te houden met wijzigingen van het 
internationaal recht of het recht van de 
Unie.

– niet-essentiële elementen bij te werken 
van:

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – streepje 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- punt 3 van bijlage II voor wat betreft de 
methoden en redenen voor afkeuring, en 
bijlage V als er efficiënter en 
doeltreffender controlemethoden 
voorhanden zijn,

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de grenzen van de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- punt 3 van bijlage II voor wat betreft de 
lijst van controlepunten, methoden, 
redenen voor afkeuring en de beoordeling 
van gebreken, en bijlage V om deze aan te 
passen aan de voortschrijdende 
veiligheids- of milieuwetgeving van de 
Unie.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de grenzen van de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

2. De in artikel 17 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor een termijn van vijf jaar met ingang 
van [de datum van inwerkingtreding van 
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deze verordening]. Uiterlijk negen 
maanden vóór het verstrijken van de 
periode van vijf jaar stelt de Commissie 
een verslag op over de gedelegeerde 
bevoegdheid. De bevoegdheidsdelegatie 
wordt stilzwijgend met termijnen van 
dezelfde duur verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Verslaglegging

Uiterlijk [vijf jaar na de datum van 
publicatie van deze verordening] dient de 
Commissie een verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad over de uitvoering 
en de effecten van deze verordening, met 
name wat betreft de frequentie van de 
controles, de mate van harmonisatie van 
periodieke technische controles en de 
doeltreffendheid van de bepalingen inzake 
de wederzijdse erkenning van technische 
certificaten in het geval van 
herinschrijving van voertuigen die 
afkomstig zijn uit een andere lidstaat. In 
het verslag wordt ook geanalyseerd of de 
mate van harmonisatie toereikend is voor 
de volledige wederzijdse erkenning van 
technische certificaten in de hele Unie. 
Het verslag wordt ingediend na 
raadpleging van het in artikel 16 bedoelde 
comité. Het verslag gaat, in voorkomend 
geval, vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en
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Motivering

De Commissie moet ertoe verplicht worden verslag uit te brengen aan de medewetgevers over 
de uitvoering van de verordening. In het verslag moeten onder andere de mogelijkheden voor 
verdere ontwikkeling op weg naar een volledige interne markt voor periodieke technische 
controles worden geanalyseerd.

TOELICHTING

Het Commissievoorstel

I. Bestaande EU-regelgeving inzake periodieke technische controles van motorvoertuigen 
In Richtlijn 2009/40/EG worden minimumnormen vastgelegd voor regelmatige 
voertuigcontroles. De Richtlijn is van toepassing op personenauto's, bussen en toerbussen, en 
vrachtwagens en de bijbehorende aanhangwagens, maar niet op scooters en motoren.

II. Nieuw voorstel voor technische controles

De Commissie heeft nieuwe regels voor technische controles ingevoerd om de wegen nog 
veiliger te maken en een hoog niveau van milieubescherming te waarborgen.  Het voorstel is 
in overeenstemming met de doelstellingen voor de veiligheid op de weg als neergelegd in het 
Witboek "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte".  
Het voorstel is gebaseerd op het vaststellen van gemeenschappelijke minimumnormen voor 
voertuigcontroles die in de hele EU gelden, waarbij het de lidstaten vrijstaat verder te gaan en 
hogere normen in te voeren als ze dat nodig achten.  

De voornaamste onderdelen van het voorstel zijn:
1. Verplichte controles voor scooters en motoren in de hele EU. De categorie van voertuigen 
die technische controles moeten ondergaan, kan daarom worden uitgebreid tot deze groep 
weggebruikers met het hoogste risico. Lichte aanhangwagens (van minder dan 3,5 ton) 
kunnen dan ook worden gecontroleerd. Deze categorieën voertuigen zijn momenteel 
uitgesloten van het EU-systeem. De controles van deze types blijft onder de bevoegdheid van 
de lidstaten vallen.
2. Het verhogen van de frequentie van periodieke technische controles voor bepaalde 
voertuigcategorieën. Momenteel worden auto's en bestelwagens (tot 3,5 ton) die ouder zijn 
dan zes jaar minimaal om de twee jaar gecontroleerd. Men stelt voor deze voertuigen na zes 
jaar ten minste jaarlijks te controleren. Dit betekent een verschuiving van 4-2-2 naar 4-2-1. De 
4-2-1-formule wordt ook voorgesteld voor scooters en motoren. Daarnaast wordt voorgesteld 
om de frequentie van controles voor auto's en bestelwagens met een groot aantal kilometers 
op de teller (160 000 km) te verhogen. Deze voertuigen zouden na de eerste controle elk jaar 
worden gecontroleerd (4-1-1 in plaats van de huidige formule 4-2-2) als ze ten tijde van de 
eerste keuring (na 4 jaar) meer dan 160 000 km op hun teller hebben staan. Zodoende zouden 
de controles van deze voertuigen op één lijn komen met die van andere voertuigen die veel 
kilometers maken, zoals taxi's en ambulances.

3. Er moeten minimumeisen worden gesteld aan de vaardigheden en opleiding van 
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inspecteurs.
4. Verbetering van de kwaliteit van voertuigcontroles door gemeenschappelijke 
minimumnormen vast te stellen voor gebreken en apparatuur.
5. Minder gesjoemel met kilometerstanden, door de kilometerstanden vast te leggen.

6. Elektronische veiligheidsonderdelen onderwerpen aan verplichte controles.

Nationale parlementen: de nationale parlementen van Frankrijk, Nederland, Zweden en 
Cyprus hebben formeel bezwaar aangetekend aangezien het voorstel indruist tegen het 
subsidiariteitsbeginsel van de EU.

Standpunt van de rapporteur

Tijdens het debat in het Parlement moet goed worden bekeken of de voorgestelde maatregelen 
in verhouding zijn met de beoogde doelstellingen. De gevolgen van het voorstel voor burgers 
en het bedrijfsleven moeten zorgvuldig worden afgewogen om onnodige financiële en 
administratieve lasten te voorkomen. We moeten tot een evenwichtig resultaat zien te komen. 
Gezien het bovenstaande stelt de rapporteur het volgende voor:

1. Frequentie van controles en voertuigcategorieën: De rapporteur steunt het voorstel van de 
Commissie om technische controles uit te breiden naar scooters en motoren, omdat deze 
groep weggebruikers een hoog risico met zich meebrengt. Het lijkt echter evenrediger om de 
frequentie voor deze voertuigcategorieën te veranderen van 4-2-1 naar 4-2-2. De 4-2-2-
formule staat ook voor een evenwichtige benadering van de controles van auto's en lichte 
voertuigen, aangezien diverse onderzoeken naar het verband tussen ongevallen en technische 
mankementen tweeslachtige resultaten opleveren als het gaat om het effect van frequentere 
controles van de veiligheid op de weg. Desondanks moet de Commissie deze kwestie verder 
onderzoeken en evalueren en hiervan verslag uitbrengen aan de medewetgevers. De lidstaten 
kunnen dan een verplichting voor frequentere controles invoeren. Het criterium van de 
kilometerstand kan problemen opleveren in verband met manipulatie van kilometertellers. 
Daarom wordt voorgesteld om dit element uit het voorstel te schrappen.

2. De technische eisen en controlemethoden uit de bijlagen moeten worden beschouwd als 
EU-minimumnormen. Lidstaten mogen eventuele hogere normen handhaven of invoeren. Dit 
beginsel is neergelegd in artikel 6, lid 2 van het voorstel. De rapporteur stelt amendementen 
voor om dat beginsel kracht bij te zetten. Hetzelfde geldt voor de minimale kwalificatie-eisen 
voor inspecteurs.

3. Het is cruciaal dat technische controles worden uitgevoerd door voldoende geschoolde, 
opgeleide en onafhankelijke inspecteurs. Er wordt een voorstel gedaan voor een grotere 
onafhankelijkheid van inspecteurs en een verdere uitbanning van mogelijke 
belangenconflicten. 

4. Historische voertuigen: Men heeft onderkend dat historische auto's moeten worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van de EU-wetgeving. De lidstaten moeten meer 
vrijheid krijgen om hun eigen eisen te stellen voor het definiëren en controleren van deze 
voertuigen. Het voorstel vertegenwoordigt weliswaar een solide basis voor verdere discussies, 
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maar toch vond de rapporteur de definitie van historische voertuigen vrij rigoureus, en stelt hij
voor de definitie te verruimen.

5. Bij grensoverschrijdende herinschrijving van voertuigen, wordt aanbevolen rekening te 
houden met de recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (C-150/11).

6. Gedelegeerde handelingen: Ofschoon een zekere mate van flexibiliteit nodig is zodat de 
wetgeving gelijke tred kan houden met technologische ontwikkelingen, is de tekst van de 
Commissie erg dubbelzinnig. Daarom stelt de rapporteur voor de bevoegdheidsdelegatie aan 
de Commissie duidelijker af te bakenen.  


