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26.6.2013 A7-0210/115 

Ändringsförslag  115 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Förslag till förordning 
Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Flera tekniska standarder och krav 

avseende fordonssäkerhet har antagits i 

unionen. Det är emellertid nödvändigt att 

säkerställa, med hjälp av ett system med 

periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att 

fordon efter att ha släppts ut på marknaden 

fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder 

under hela livscykeln. Systemet bör gälla 

för fordonskategorier enligt definitionerna i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/24/EG av den 18 mars 2002 om 

typgodkännande av två- och trehjuliga 

motorfordon och om upphävande av rådets 

direktiv 92/61/EEG
18
, Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2007/46/EG av den 

5 september 2007 om fastställande av en 

ram för godkännande av motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon samt av 

system, komponenter och separata tekniska 

enheter som är avsedda för sådana fordon
19
 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/37/EG av den 26 maj 2003 om 

typgodkännande av jordbruks- eller 

skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och 

utbytbara dragna maskiner till sådana 

traktorer samt av system, komponenter och 

separata tekniska enheter till dessa fordon 

och om upphävande av direktiv 

74/150/EEG
20
. 

(4) Flera tekniska standarder och krav 

avseende fordonssäkerhet har antagits i 

unionen. Det är emellertid nödvändigt att 

säkerställa, med hjälp av ett system med 

periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att 

fordon efter att ha släppts ut på marknaden 

fortsätter att uppfylla säkerhetsstandarder 

under hela livscykeln. 

Efterhandsmonterad utrustning som 

påverkar fordonets egenskaper ur 

säkerhets- och miljöhänseende får inte 

göra dessa egenskaper sämre än vad de 

var vid tiden för godkännande, den första 

registreringen eller ibruktagandet. 

Systemet bör gälla för fordonskategorier 

enligt definitionerna i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2002/24/EG av den 

18 mars 2002 om typgodkännande av två- 

och trehjuliga motorfordon och om 

upphävande av rådets direktiv 

92/61/EEG
18
, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/46/EG av den 

5 september 2007 om fastställande av en 

ram för godkännande av motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon samt av 

system, komponenter och separata tekniska 

enheter som är avsedda för sådana fordon
19
 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/37/EG av den 26 maj 2003 om 

typgodkännande av jordbruks- eller 

skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och 

utbytbara dragna maskiner till sådana 
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traktorer samt av system, komponenter och 

separata tekniska enheter till dessa fordon 

och om upphävande av direktiv 

74/150/EEG
20
. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/116 

Ändringsförslag  116 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
för S&D-gruppen 
Isabelle Durant 
för Verts/ALE-gruppen 
 

Betänkande A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Förslag till förordning 
Skäl 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Undersökningar visar att 8 % av 

olyckorna där motorcyklar är inblandade 

orsakas av eller kan kopplas till tekniska 

brister. Motorcyklister är den grupp 

trafikanter som har den högsta 

säkerhetsrisken, med en stigande trend när 

det gäller antalet dödsolyckor. 

Mopedförare är överrepresenterade i 

antalet dödsolyckor, och mer än 

1 400 förare omkom i trafiken 2008. 

Fordonsprovningarna bör därför utvidgas 

till att omfatta den grupp trafikanter som 

har de högsta riskerna, dvs. motordrivna 

två- eller trehjuliga fordon. 

(7) Motorcyklister är den grupp trafikanter 

som har den högsta säkerhetsrisken, med 

en stigande trend när det gäller antalet 

dödsolyckor. Mopedförare är 

överrepresenterade i antalet dödsolyckor, 

och mer än 1 400 förare omkom i trafiken 

2008. Fordonsprovningarna bör därför 

utvidgas till att omfatta den grupp 

trafikanter som har de högsta riskerna, dvs. 

motordrivna två- eller trehjuliga fordon. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/117 

Ändringsförslag  117 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
för S&D-gruppen 
Isabelle Durant 
för Verts/ALE-gruppen 
 

Betänkande A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 2 – punkterna 1 och 1a (nya) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Denna förordning gäller fordon med en 

konstruktionshastighet som överstiger 

25 km/h i följande kategorier enligt 

direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG 

och direktiv 2003/37/EG:  

1. Denna förordning gäller fordon med en 

konstruktionshastighet som överstiger 

25 km/h i följande kategorier enligt 

direktiv 2002/24/EG, direktiv 2007/46/EG 

och direktiv 2003/37/EG:  

– Motorfordon med minst fyra hjul som 

används för persontransport med högst 

åtta säten utöver förarsätet – 

fordonskategori M1.  

– Motorfordon med minst fyra hjul som 

används för persontransport med högst 

åtta säten utöver förarsätet – 

fordonskategori M1.  

– Motorfordon som används för 

persontransport med mer än åtta säten 

utöver förarsätet – fordonskategorierna M2 

och M3.  

– Motorfordon som används för 

persontransport med mer än åtta säten 

utöver förarsätet – fordonskategorierna M2 

och M3.  

– 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 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 används för 

godstransport med en högsta tillåtna vikt 

som överstiger 3 500 kg – 

fordonskategorierna N2 och N3.  

– Motorfordon som används för 

godstransport med en högsta tillåtna vikt 

som överstiger 3 500 kg – 

fordonskategorierna N2 och N3.  

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 

högsta tillåtna vikt som inte överstiger 

3 500 kg – fordonskategorierna O1 och O2.  

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 

högsta tillåtna vikt som inte överstiger 

3 500 kg – fordonskategorierna O1 och O2.  

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 

högsta tillåtna vikt som överstiger 3 500 kg 

– Släpvagnar och påhängsvagnar med en 

högsta tillåtna vikt som överstiger 3 500 kg 
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– fordonskategorierna O3 och O4.  – fordonskategorierna O3 och O4.  

– Två- eller trehjuliga fordon – 

fordonskategorierna L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e och L7e.  

– Från och med den 1 januari 2016, två- 

eller trehjuliga fordon – 

fordonskategorierna L3e, L4e, L5e och 

L7e.  

– Hjultraktorer med en maximal 

konstruktionshastighet som överstiger 

40 km/h – fordonskategori T5.  

– Hjultraktorer med en maximal 

konstruktionshastighet som överstiger 

40 km/h – fordonskategori T5.  

 1a. Denna förordning ska tillämpas från 

och med den 1 januari 2018 för följande 

fordonskategorier, såvida kommissionen i 

sin rapport under artikel 18a inte visar att 

en sådan åtgärd skulle vara ineffektiv: 

 – Två- eller trehjuliga fordon – 

fordonskategorierna L1e, L2e och L6e. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/118 

Ändringsförslag  118 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 L3e, L4e, L5e och 

L7e: fyra år efter första registrering och 

därefter vartannat år. 

Fordonskategorierna L1e, L2e och L6e, 

om tillämpligt: fyra år efter första 

registrering och därefter vartannat år. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/119 

Ändringsförslag  119 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
för S&D-gruppen 
Isabelle Durant 
för Verts/ALE-gruppen 
 

Betänkande A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 

inbegripandet i förordningens 

tillämpningsområde av fordon i 

fordonskategorierna L1e, L2e och L6e, 

provningsfrekvensen, harmoniseringen av 

periodiska trafiksäkerhetsprovningar och 

tillämpningen av bestämmelserna om 

ömsesidigt erkännande av 

trafiksäkerhetsintyg vid omregistrering av 

fordon från en annan medlemsstat. I 

rapporten ska man även utvärdera om 

samordningsnivån är tillräcklig för att 

möjliggöra fullt ömsesidigt erkännande av 

trafiksäkerhetsintyg i hela unionen och 

om det finns ett behov av striktare 

europeiska standarder för att uppnå ett 

sådant erkännande. I tillämpliga fall ska 

rapporten åtföljas av lagstiftningsförslag. 

Or. en 


