
 

AM\941589DA.doc  PE509.954v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

26.6.2013 A7-0207/74 

Ændringsforslag  74 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

for S&D-Gruppen 
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Olga Sehnalová 

Syn af erhvervskøretøjer 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) En række tekniske standarder og krav 

til køretøjers sikkerhed er vedtaget i 

Unionen. Det er dog nødvendigt gennem 

en ordning med uvarslede syn ved vejsiden 

at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på 

markedet, opfylder sikkerhedsstandarderne 

i hele deres levetid. 

(4) En række tekniske standarder og krav 

til køretøjers sikkerhed er vedtaget i 

Unionen. Det er dog nødvendigt gennem 

en ordning med uvarslede syn ved vejsiden 

at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på 

markedet, opfylder sikkerhedsstandarderne 

i hele deres levetid. Eftermonteret udstyr, 

som påvirker sikkerheden og køretøjets 

miljømæssige karakteristika, bør ikke 

have en negativ indvirkning på disse 

karakteristika i den form, som 

karakteristikaene var på tidspunktet for 

dets godkendelse, første registrering eller 

ikrafttrædelse. Denne ordning bør gælde 

for køretøjsklasser som defineret i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/24/EF af 18. marts 2002 om 

standardtypegodkendelse af to- og 

trehjulede motordrevne køretøjer og om 

ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF
1
, 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/46/EF af 5. september 2007 om 

fastlæggelse af en ramme for godkendelse 

af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 

dertil samt af systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder til sådanne 

køretøjer
2
 og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 

2003 om typegodkendelse af landbrugs- 

eller skovbrugstraktorer og af deres 

påhængskøretøjer og udskifteligt trukket 

materiel samt af systemer, komponenter 
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og tekniske enheder til disse køretøjer og 

om ophævelse af direktiv 74/150/EØF
3
. 

 ___________________ 

 
1
 EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1. 

 2
 EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1. 

 
3
 EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1. 

  

Or. en 
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Syn af erhvervskøretøjer 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse på 

erhvervskøretøjer med en konstruktivt 

bestemt maksimalhastighed på over 25 

km/h af følgende klasser som defineret i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/46/EF: 

1. Denne forordning finder anvendelse på 

erhvervskøretøjer med en konstruktivt 

bestemt maksimalhastighed på over 25 

km/h af følgende klasser som defineret i 

direktiv 2007/46/EF og i direktiv 

2003/37/EF: 

– motorkøretøjer til personbefordring med 

mere end otte siddepladser foruden 

førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3 

– motorkøretøjer og ethvert 

påhængskøretøj til personbefordring med 

mere end otte siddepladser foruden 

førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3 

– motorkøretøjer med mindst fire hjul, der 

normalt anvendes til vejgodstransport, 

med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – 

køretøjsklasse N1 

– motorkøretøjer og ethvert 

påhængskøretøj, der anvendes til 

godstransport, med en tilladt totalvægt på 

højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1 

– motorkøretøjer til godstransport med en 

tilladt totalvægt på over 3 500 kg – 

køretøjsklasse N2 og N3 

– motorkøretøjer og ethvert 

påhængskøretøj, der anvendes til 

godstransport, med en tilladt totalvægt på 

over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3 

– påhængsvogne og sættevogne med en 

tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –

køretøjsklasse O1 og O2 

 

– påhængsvogne og sættevogne med en 

tilladt totalvægt på over 3 500 kg –

køretøjsklasse O3 og O4. 

 

 – hjultraktorer i køretøjsklasse T5, der 

navnlig anvendes på offentlig vej til 

erhvervskørsel, og som har en 

konstruktivt bestemt maksimalhastighed 
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over 40 km/h. 

Or. en 

Begrundelse 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor vehicles 

of category N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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Artikel 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. På nationalt niveau indføres et 

risikoklassificeringssystem til brug for syn 

ved vejsiden, og det skal bygge på antallet 

og alvorsgraden af konstaterede mangler på 

køretøjer, der benyttes af individuelle 

virksomheder. 

Risikoklassificeringssystemet forvaltes af 

medlemsstatens kompetente myndighed.  

1. Med henblik på at forbedre 

effektiviteten af syn ved vejsiden indføres 

der på EU-plan et 

risikoklassificeringssystem til brug for syn 

ved vejsiden, som bygger på antallet og 

alvorsgraden af konstaterede mangler på 

erhvervskøretøjer i forbindelse med 

periodiske tekniske kontroller og syn ved 

vejsiden. Risikoklassificeringssystemet 

skal være baseret på et nationalt 

elektronisk register, som er koblet 

sammen på europæisk plan, og forvaltes 

af den kompetente myndighed i de enkelte 

medlemsstater.  

 Tre år efter ikrafttrædelsen af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning XX 

om teknisk kontrol med motorkøretøjer og 

påhængskøretøjer dertil og om ophævelse 

af direktiv 2009/40/EF, skal 

synsattesterne og rapporterne om syn ved 

vejsiden være i overensstemmelse med en 

standardiseret EU-formular. 

2. En risikoprofil skal tillægges hver 

virksomhed, der er identificeret i 

risikoklassificeringssystemet til brug for 

syn ved vejsiden, efter kriterierne i bilag I. 

2. Efter den i stk. 1 omhandlede dato 

tillægges hver virksomhed en risikoprofil, 

der er identificeret i 

risikoklassificeringssystemet under 

anvendelse af følgende kriterier i 

overensstemmelse med bilag I: 
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 – antallet af mangler 

 – alvorsgraden af manglerne 

 – antallet af syn eller kontroller 

 – tidsfaktor. 

Virksomheder klassificeres efter følgende 

risikoprofil: 

Virksomheder klassificeres efter følgende 

risikoprofil: 

- høj risiko – høj risiko 

- mellem risiko – mellem risiko 

- lav risiko. – lav risiko. 

 For at gøre det muligt for virksomheder at 

forbedre deres risikoprofil skal der ved 

klassificeringen af den pågældende 

virksomheds risikoprofil tages højde for 

de oplysninger om virksomhedernes 

overholdelse af forskrifterne, som 

stammer fra frivillige regelmæssige 

sikkerhedskontroller, som er gennemført i 

overensstemmelse med følgende 

hyppighed: 

 

 – køretøjer i klasse N2 med en tilladt 

totalvægt på over 7 500 kg: 

indledningsvist 42 måneder efter datoen 

for første registrering, derefter hver sjette 

måned efter den seneste tekniske kontrol 

 – køretøjer i klasse N3: indledningsvist 30 

måneder efter datoen for første 

registrering, derefter hver sjette måned 

efter den seneste tekniske kontrol 

 – køretøjer i klasse O4: indledningsvist 30 

måneder efter datoen for første 

registrering, derefter hver sjette måned 

efter den seneste tekniske kontrol. 

3. Med henblik på at gennemføre 

risikoklassificeringssystemet til brug for 

syn ved vejsiden kan medlemsstaterne 

anvende det risikoklassificeringssystem, 

der er indført i henhold til artikel 9 i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/22/EF. 

3. Med henblik på at gennemføre 

risikoklassificeringssystemet til brug for 

syn ved vejsiden anvender 

medlemsstaterne det 

risikoklassificeringssystem, der er indført 

ved forordning (EF) nr. 1071/2009. 

 Risikoklassificeringssystemet skal 

indeholde oplysningerne vedrørende de i 

artikel 2 omhandlede tekniske kontroller i 
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fire år efter ikrafttrædelsen af denne 

forordning. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det fremgår af synsrapporten eller 

rapporten om syn ved vejsiden, at der er 

foretaget en kontrol af et af punkterne i 

bilag II i løbet af den foregående måned, 

skal inspektøren ikke kontrollere dette 

punkt, medmindre dette er berettiget på 

grund af en åbenbar mangel. 

Hvis det fremgår af synsrapporten fra den 

seneste tekniske kontrol, en frivillig 

regelmæssig sikkerhedskontrol eller af 

rapporten om syn ved vejsiden, at der er 

foretaget en kontrol af et af punkterne i 

bilag II i løbet af de seneste tre måneder, 

skal inspektøren ikke kontrollere det 

pågældende punkt, medmindre en sådan 

kontrol er berettiget på grund af en åbenbar 

mangel. 

Or. en 

 

 

 


