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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av 
motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0380),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0186/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverande yttranden från den franska senaten, den nederländska 
första kammaren, den nederländska andra kammaren, Sveriges riksdag och det cypriotiska 
parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
12 december 20121,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för internationell handel 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C ... /Ännu inte offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1
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,
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 reglera systemen för 
trafiksäkerhetsprovning. Det bör också 
överlåtas åt medlemsstaterna att reglera 
trafiksäkerhetsprovningen av andra typer 
av specialfordon.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hänför sig till ändringsförslag 15, 16 och 17.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att förbättra den fria 
rörligheten inom unionen bör 
medlemsstaterna ömsesidigt erkänna det 
trafiksäkerhetsintyg som utfärdas i den 
ursprungliga registreringsmedlemsstaten 
vid omregistrering.

Or. en

Motivering

Det föreslås att medlemsstaterna, som ett första steg mot en inre marknad för periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar, ömsesidigt bör erkänna trafiksäkerhetsintyg i samband med 
omregistrering i ett annat EU-land. Detta ändringsförslag hör samman med 
ändringsförslag 26.
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Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) När det finns bevis för att man 
uppnått en tillräcklig harmonisering av 
trafiksäkerhetsprovningen bör det 
fastställas bestämmelser om fullt 
ömsesidigt erkännande av 
trafiksäkerhetsintyg i hela unionen.

Or. en

Motivering

Ytterligare möjligheter att utveckla den inre marknaden för periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar, där innehavare av fordon som är registrerade i en medlemsstat 
kan genomgå trafiksäkerhetsprovning i en annan medlemsstat, bör undersökas. På så vis 
skulle man kunna undvika onödiga resor tillbaka till den medlemsstat där motorfordonet i 
gränsöverskridande trafik är registrerat.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För inspektionen av fordon och 
särskilt för fordonens elektroniska 
säkerhetskomponenter är det av avgörande 
betydelse att ha tillgång till de tekniska 
specifikationerna för varje enskilt fordon.
Därför bör fordonstillverkare inte bara 
tillhandahålla det fullständiga dataset som 
omfattas av intyget om överensstämmelse, 
utan också ge tillgång till data som är 
nödvändiga för kontroll av säkerhets- och 
miljörelaterade komponenters funktion.
Bestämmelserna avseende tillgång till 
reparations- och underhållsinformation 
bör tillämpas på liknande sätt för detta 
ändamål, så att inspektionscentrum får 
tillgång till de informationselement som 
krävs för trafiksäkerhetsprovning. Detta 
är av avgörande betydelse särskilt när det 

(11) För inspektionen av fordon och 
särskilt för fordonens elektroniska 
säkerhetskomponenter är det av avgörande 
betydelse att ha tillgång till de tekniska 
specifikationerna för varje enskilt fordon.
Därför bör fordonstillverkare inte bara 
tillhandahålla det fullständiga dataset som 
omfattas av intyget om överensstämmelse, 
utan också ge tillgång till data som är 
nödvändiga för kontroll av säkerhets- och 
miljörelaterade systems funktion. Dessa 
data bör inbegripa information som gör 
det möjligt att kontrollera fordonets 
säkerhetssystem, så att de kan kontrolleras 
vid periodiska tekniska inspektioner och 
så att man kan förutsäga när fordon 
godkänns eller döms ut.
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gäller elektroniskt styrda system och bör 
omfatta alla delar som har installerats av 
tillverkaren.

Or. en

Ändringsförslag 5
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. 
Ekonomiska aktörer som är involverade i 
tillverkning, försäljning, uthyrning, 
underhåll eller reparation av fordon bör 
åtskilja denna verksamhet från de 
organisatoriska, personella och 
ekonomiska aspekterna av 
trafiksäkerhetsprovningen.

Or. en

Ändringsförslag 6
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.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Det bör fastställas gemensamma 
höga minimistandarder för 
trafiksäkerhetsprovning i unionen så att 
de medlemsstater som redan har en högre 
nivå än vad som krävs för 
trafiksäkerhetsprovning kan bibehålla 
sina högre standarder och anpassa dem 
till tekniska framsteg om lämpligt.

Or. en

Motivering

I förordningen fastställs en miniminivå vad gäller tekniska standarder. Medlemsstaterna kan 
bibehålla eller införa högre standarder.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom denna förordning inrättas ett 
system med periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar av fordon som 
ska genomföras på grundval av tekniska 
minimistandarder och minimikrav i syfte 
att garantera en hög trafiksäkerhet och en 
hög miljöskyddsnivå.  

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Motorfordon med minst fyra hjul som
används för persontransport med högst 
åtta säten utöver förarsätet –
fordonskategori M1.

– Motorfordon som har konstruerats och 
tillverkats primärt för transport av 
personer och deras bagage och som har
högst åtta säten utöver förarsätet –
fordonskategori M1.

Or. en

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Motorfordon som används för 
persontransport med mer än åtta säten 
utöver förarsätet – fordonskategorierna M2 
och M3.

– Motorfordon som har konstruerats och 
tillverkats primärt för transport av 
personer och deras bagage och som har
mer än åtta säten utöver förarsätet –
fordonskategorierna M2 och M3.

Or. en

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Motorfordon med minst fyra hjul som
vanligtvis används för godstransport på 
väg och med en högsta tillåtna vikt som 
inte överstiger 3 500 kg – fordonskategori 
N1.

– Motorfordon som har konstruerats och 
tillverkats primärt för godstransport med 
en maxvikt som inte överstiger 3,5 ton –
fordonskategori N1.

Or. en
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Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Motorfordon som används för 
godstransport med en högsta tillåtna vikt
som överstiger 3 500 kg –
fordonskategorierna N2 och N3.

Motorfordon som har konstruerats och 
tillverkats primärt för godstransport med 
en maxvikt som överstiger 3,5 ton –
fordonskategorierna N2 och N3.

Or. en

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 13
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 som har konstruerats och
tillverkats för gods- eller persontransport 
samt som husrum och med en maxvikt
som inte överstiger 3,5 ton –
fordonskategorierna O1 och O2.

Or. en

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en – Släpvagnar som har konstruerats och
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högsta tillåtna vikt som överstiger
3 500 kg – fordonskategorierna O3 och O4.

tillverkats för gods- eller persontransport 
samt som husrum och med en maxvikt
som överstiger 3,5 ton –
fordonskategorierna O3 och O4.

Or. en

Motivering

Anpassning av terminologin till översynen av direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag 15
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 anses vara historiskt av den 
medlemsstat där fordonet är registrerat 
eller av dess utsedda behöriga 
myndigheter och som uppfyller samtliga 
följande villkor:

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ges större befogenheter vad gäller definitionen av fordon av historiskt 
intresse.

Ändringsförslag 16
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, fjädring eller kaross).

Or. en
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Motivering

Många fordon av historiskt intresse har ändrats under sin livstid. Därför bör endast 
omfattande ändringar göra att ett fordon inte längre betraktas som ett fordon av historiskt 
intresse.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fordonets utseende har inte ändrats. utgår

Or. en

Motivering

Det föreslagna villkoret är alltför restriktivt, eftersom det är ganska vanligt att utseendet på 
ett fordon av historiskt intresse ändras under fordonets livscykel, framför allt för äldre 
fordon.

Ändringsförslag 18
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 säkerställs att ett fordon är 
tillräckligt säkert för att användas på 
allmän väg och att det uppfyller
miljökraven.

Or. en

Motivering

Definitionen bör förtydligas och anpassas till själva syftet med den periodiska 
trafiksäkerhetsprovningen, dvs. att säkerställa att de säkerhets- och miljörelaterade systemen 
fungerar korrekt. Typgodkännandet bör endast fungera som en tidsreferens för att klargöra 
vilka säkerhets- och miljökrav som gäller för fordonet. Dessa krav ska inte hänvisa till 
fordonets delar eller komponenter.
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Ändringsförslag 19
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 utan kostnad ge 
provningscentrumen och 
provutrustningstillverkarna, eller i 
förekommande fall den behöriga 
myndigheten, tillgång till den tekniska 
information enligt bilaga I som krävs för 
trafiksäkerhetsprovning. Denna 
information ska för
provutrustningstillverkare inbegripa den 
information som krävs för att man med 
provutrustningen ska kunna genomföra 
en bedömning av huruvida fordonets 
elektroniska kontrollsystem fungerar på 
ett tillfredsställande sätt eller ej.
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.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att provutrustningstillverkare har tillgång till den information som de behöver 
för att utveckla väl fungerande utrustning.

Ändringsförslag 20
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 fordonets
första registrering och därefter med två års 
mellanrum.

Or. en
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Motivering

Provningsfrekvensen för motorcyklar bör också utvärderas mot bakgrund av den ekonomiska 
och administrativa bördan för motorcykelinnehavare. För att uppnå målet om ökad 
trafiksäkerhet måste vi hitta en balans mellan provningsfrekvensen och den börda som detta 
innebär för medborgarna. Vi bör inte belasta motorcykelinnehavare med onödiga och 
olämpliga bördor. Formeln 4+2+2 är mer proportionerlig i detta hänseende.

Ändringsförslag 21
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. en

Motivering

Provningsfrekvensen 4+2+2 för dessa fordonskategorier står i proportion till 
målsättningarna.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Andra fordonskategorier: enligt 
intervaller som fastställs av 
registreringsmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att fastställa provningsfrekvensen för fordonskategorier 
som inte regleras av andra bestämmelser i artikel 5.

Ändringsförslag 23
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 160 000 km vid 
den första trafiksäkerhetsprovningen efter 
den första registreringen av fordonet, ska 
det därefter genomgå en 
trafiksäkerhetsprovning varje år.

utgår

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen kan leda till att distansmätare manipuleras.

Ändringsförslag 24
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

Motivering

I händelse av omregistrering bör fordonsinnehavarna kunna förlita sig på den giltiga 
trafiksäkerhetsprovningen. Omregistrering i ett annat EU-land regleras av 
ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 25
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 

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 
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dessa punkter. dessa punkter. Provningen kan också 
omfatta kontroll av huruvida fordonets 
delar och komponenter motsvarar de krav 
på säkerhets- och miljöegenskaper som 
gällde vid godkännandet eller, om 
tillämpligt, vid efterjusteringen. 

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla medlemsstater ska ömsesidigt 
erkänna trafiksäkerhetsintyg vid 
omregistrering av ett fordon som 
transporterats från en medlemsstat till en 
annan, under förutsättning att intyget är 
giltigt med avseende på den 
omregistrerande medlemsstatens 
provningsfrekvens.

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 för periodiska 
trafiksäkerhetsprovningar. Ändringsförslaget beaktar ny rättspraxis från EU-domstolen 
(C-150/11).

Ändringsförslag 27
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. Medlemsstaterna får 
fastställa ytterligare kompetens- och 
utbildningskrav. 
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Or. en

Motivering

De kompetens- och utbildningskrav som fastställs i bilaga VI är minimikrav, och 
medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att öka inspektörernas oberoende är det viktigt att se till att en person som är involverad 
i både reparation och underhåll av ett fordon före provning inte medverkar vid själva 
provningen.

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 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, 
provutrustningstillverkarna och 
fordonstillverkarna.
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Or. en

Ändringsförslag 30
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 
delegerade akter enligt artikel 18 i följande 
syfte:

Or. en

Ändringsförslag 31
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 enbart uppdatera fastställandet av 
fordonskategori i artikel 2.1 och artikel 5.1 
och 5.2 om det förekommer ändringar i 
fordonskategorierna till följd av de 
ändringar av den lagstiftning för 
typgodkännande som avses i artikel 2.1, 
utan att detta påverkar provningarnas 
omfattning eller frekvens.

Or. en

Motivering

Texten har förtydligats för att säkerställa att eventuella ändringar i fordonskategorier är 
kopplade till ändringarna i lagstiftningen för typgodkännande. Detta skulle ge kommissionen 
den flexibilitet som behövs för att skapa överensstämmelse mellan ändringar i 
fordonskategorier i samband med typgodkännande och lagstiftning om periodisk 
trafiksäkerhetsprovning, samtidigt som det fastställs tydliga gränser för denna delegering.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 17 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För att uppdatera bilagorna mot 
bakgrund av tekniska framsteg eller för 
att ta hänsyn till ändringar i 
internationell lagstiftning eller i 
unionslagstiftning.

– För att uppdatera icke väsentliga delar av

Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 17 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bilaga II punkt 3 avseende metoder, 
felorsaker och bilaga V, om det finns mer 
effektiva och ändamålsenliga 
provningsmetoder,

Or. en

Motivering

För att klargöra gränserna för delegeringen av befogenheter till kommissionen.

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 17 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bilaga II punkt 3 avseende 
förteckningen över komponenter, 
metoder, felorsaker och bedömning av 
brister samt bilaga V för att anpassa dem 
till utvecklingen av unionens säkerhets-
eller miljölagstiftning.

Or. en



PR\925430SV.doc 21/24 PE504.196v01-00

SV

Motivering

För att klargöra gränserna för delegeringen av befogenheter till kommissionen.

Ändringsförslag 35
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 
och med [den dag då denna förordning 
träder i kraft]. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenheter senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år. 
Delegeringen av befogenheter 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. en

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Rapportering

Kommissionen ska senast [fem år från 
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, harmoniseringen av 
periodiska trafiksäkerhetsprovningar och 



PE504.196v01-00 22/24 PR\925430SV.doc

SV

tillämpningen av bestämmelserna om 
ömsesidigt erkännande av 
trafiksäkerhetsintyg vid omregistrering av 
fordon från en annan medlemsstat. I 
rapporten ska man även utvärdera om 
harmoniseringsnivån är tillräcklig för att 
möjliggöra fullt ömsesidigt erkännande av 
trafiksäkerhetsintyg i hela unionen. 
Rapporten ska lämnas in efter samråd 
med den kommitté som avses i artikel 16. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av 
lagförslag.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör vara skyldig att rapportera tillbaka till medlagstiftarna om genomförandet 
av förordningen. I dessa rapporter bör man bland annat överväga alternativ för ytterligare 
utveckling mot en verklig inre marknad för periodisk trafiksäkerhetsprovning.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag

I. Gällande EU-regler om periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon 

I direktiv 2009/40/EG fastställs minimistandarder för regelbundna fordonskontroller. 
Direktivet gäller för personbilar, bussar och långfärdsbussar samt lastbilar med släp, men inte 
skotrar och motorcyklar.

II. Nytt förslag för trafiksäkerhetsprovning

Kommissionen har lagt fram nya bestämmelser om trafiksäkerhetsprovning för att ytterligare 
förbättra trafiksäkerheten och garantera en hög miljöskyddsnivå. Förslaget är i linje med de 
trafiksäkerhetsmål som anges i vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde. 

Förslaget går ut på att fastställa gemensamma EU-omfattande minimistandarder för 
fordonskontroller, där medlemsstaterna kan gå längre om de vill och införa högre standarder 
om lämpligt.

Förslagets viktigaste punkter är följande:

1. Obligatorisk EU-omfattande provning för skotrar och motorfordon. Fordonsprovningarna 
kommer att utvidgas till att omfatta denna grupp av trafikanter som har de högsta riskerna. 
Lätta släpvagnar (som inte överstiger 3,5 ton) kommer också att provas. Dessa 
fordonskategorier är för närvarande uteslutna från EU-omfattande system. Det är 
medlemsstaterna själva som beslutar om provning av dessa fordon.

2. Ökad provningsfrekvens för vissa fordonskategorier. I dagsläget provas bilar och lastbilar 
(på upp till 3,5 ton) som är äldre än sex år minst en gång vartannat år. Kommissionen 
föreslår att denna fordonskategori ska provas varje år efter dessa sex år. Detta innebär en 
övergång till 4-2-1 från dagens 4-2-2. Formeln 4-2-1 föreslås även för skotrar och 
motorcyklar. Dessutom föreslås det att provningsfrekvensen för bilar och lastbilar med 
höga miltal (160 000 km) ska ökas. Dessa fordon skulle kontrolleras årligen efter den 
första provningen (4-1-1 i stället för dagens 4-2-2) om de vid datumet för den första 
kontrollen (efter fyra år) uppnår ett miltal på över 160 000 km. Detta skulle anpassa 
provningen av dessa fordon till andra fordon med höga miltal som exempelvis taxi och 
ambulanser.

3. Lägsta kompetens- och utbildningsnivå för inspektörer.

4. Förbättrad kvalitet på fordonsprovningarna genom fastställande av gemensamma 
minimistandarder för brister och utrustning.

5. Bekämpning av felaktiga körsträckor genom registrering av miltalet.

6. Obligatorisk kontroll av elektroniska säkerhetskomponenter.
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Nationella parlament: Den franska senaten, den nederländska första kammaren, den 
nederländska andra kammaren, Sveriges riksdag och det cypriotiska parlamentet har formellt 
invänt mot förslaget som de anser strida mot subsidiaritetsprincipen.

Föredragandens ståndpunkt

Under diskussionerna i parlamentet bör man noggrant överväga huruvida de föreslagna 
åtgärderna står i proportion till målsättningarna. Förslagets konsekvenser för enskilda 
personer och företag bör noggrant utvärderas för att undvika onödiga ekonomiska och 
administrativa bördor. Vi måste nå en balanserad lösning. 

Mot bakgrund av ovanstående skulle föredraganden vilja föreslå följande:

1. Provningsfrekvens och fordonskategorier: Föredraganden stöder kommissionens förslag 
om att utvidga trafiksäkerhetsprovningen till skotrar och motorcyklar eftersom de utgör en 
större användarriskgrupp. Det förefaller dock lämpligare att ändra frekvensen från 4-2-1 
till 4-2-2 för dessa fordonskategorier. Formeln 4-2-2 innebär dessutom ett balanserat 
tillvägagångssätt när det gäller provning av bilar och lätta fordon, eftersom olika studier 
om kopplingen mellan olyckor och tekniska fel kommit till tvetydiga resultat när det gäller 
effekterna av mer frekventa trafiksäkerhetsprovningar. Kommissionen bör icke desto 
mindre fortsätta att övervaka och utvärdera denna fråga och rapportera tillbaka till 
medlagstiftarna. Medlemsstaterna skulle ha möjlighet att öka provningsfrekvensen. 
Miltalskriteriet kan leda till frågor om manipulering av distansmätare. Det föreslås därför 
att denna punkt stryks från förslaget.

2. De tekniska krav och provningsmetoder som fastställs i bilagorna bör betraktas som 
EU-minimistandarder. Medlemsstaterna bör ha rätt att behålla eller införa högre 
standarder. Denna princip fastställs i artikel 6.2 i förslaget. Föredraganden har lagt fram 
ändringsförslag för att stärka denna princip. Det samma gäller för kompetenskraven för 
inspektörer, som också bör vara minimikrav.

3. Det är viktigt att trafiksäkerhetsprovningarna genomförs av välutbildade och oberoende 
inspektörer. Det föreslås att inspektörernas oberoende stärks och att ytterligare görs för att 
undvika eventuella intressekonflikter. 

4. Fordon av historiskt intresse: Det har konstaterats att fordon av historiskt intresse inte bör 
omfattas av unionslagstiftningen. Medlemsstaterna bör ha större möjligheter att fastställa 
egna nationella krav för definitionen och provning av dessa fordon. Även om förslaget är 
ett bra diskussionsunderlag, anser föredraganden att definitionen av fordon av historiskt 
intresse är relativt strikt och föreslår därför en ändring av definitionen för att tillåta mer 
flexibilitet.

5. I händelse av omregistrering av fordon i ett annat EU-land bör hänsyn tas till ny rättspraxis 
från EU-domstolen (C-150/11).

6. Delegerade akter: Även om det behövs viss flexibilitet för att säkerställa att lagstiftningen 
följer med den tekniska utvecklingen är kommissionens text ganska tvetydig. 
Föredraganden föreslår därför att man fastställer tydligare gränser för delegeringen av 
befogenheter till kommissionen.


