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I. Inledning 

 

1. Förslaget till förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars 

trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG utgör en del i 

trafiksäkerhetspaketet tillsammans med förordningen om tekniska vägkontroller och 

direktivet om registreringsbevis för motorfordon. Trafiksäkerhetspaketet överlämnades till 

rådet den 13 juli 2012. 

 



 
15093/12  anb/KGW/am 2 
 DG E 2 A   SV 

2. Förslagets syfte är att fastställa uppdaterade och harmoniserade regler om 

trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och tillhörande släpfordon för att förbättra 

trafiksäkerheten och för att skydda miljön. Med förslaget hoppas man kunna bidra till målet 

att halvera antalet döda i trafiken till 2020 enligt de politiska riktlinjerna för trafiksäkerhet 

2011–2020. Förslaget kommer även att bidra till att minska de utsläpp inom vägtransporterna 

som beror på bristande fordonsunderhåll. 

 

3. Arbetsgruppen för landtransporter behandlade den konsekvensbedömning som åtföljde 

trafiksäkerhetspaketet den 7 och 14 september 2012. Behandlingen av förslaget om periodisk 

trafiksäkerhetsprovning inleddes den 21 september och fortsatte den 28 september samt den 5 

och 9 oktober 2012. Dessutom planerades två tekniska möten till den 17 och 25 oktober 2012. 

 

4. Vid mötet den 17 oktober behandlade Coreper de utkast till frågor som ordförandeskapet lagt 

fram i syfte att strukturera ministerdebatten och enades om att ändra dem något. 

 

II. Frågor till grund för riktlinjedebatten 

 

5. Mot bakgrund av ovanstående och för att rådets förberedande organ ska kunna gå vidare i sitt 

arbete med ovannämnda förslag måste följande frågor behandlas och beslutas på politisk nivå. 

Ministrarna uppmanas därför att besvara dessa två frågor vid mötet i rådet (transport, 

telekommunikation och energi) den 29 oktober 2012. 

 

Fråga 1: 

Anser Ni att en tillräckligt hög grad av harmonisering avseende provningar bättre kan 

uppnås med hjälp av de/det lagstiftningsinitiativ som kommissionen föreslår? 

 

Fråga 2: 

Anser Ni att den förteckning över fordon som ska genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning 

och intervallen mellan proven enligt kommissionens förslag är de viktigaste drivkrafterna för 

att uppnå målen med förslaget? 

 

________________________ 

 


