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1. Konklusioner og anbefalinger
1.1.
EØSU hilser dette forslag til forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 167/2013 (1) velkommen. Forslaget følger tilbagemeldinger fra interesserede parter og medlemsstater i den første
gennemførelsesperiode og bør derfor støttes.
1.2.
EØSU støtter forlængelsen på yderligere fem år af Kommissionens beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, da der
er et kontinuerligt behov for at opdatere forskellige elementer i typegodkendelsesproceduren.
1.3.
EØSU glæder sig over de stærke tilsagn fra Kommissionens side om at høre forskellige interessenter og
arbejdsmarkedets parter om alle initiativer på dette område.
1.4.
EØSU anerkender Kommissionens indsats på internationalt plan. Nye standarder, der indføres gennem delegerede
retsakter, fastlægges i tæt samarbejde med internationale instanser såsom UNEC og OECD's relevante arbejdsgrupper.

2. Kommissionens forslag
2.1.
Kommissionens forslag tilpasser forordning (EU) nr. 167/2013 til den tekniske udvikling ved at opdatere visse
forskrifter og korrigere visse redaktionelle fejl efter tilbagemeldinger fra interesserede parter og medlemsstater i den første
gennemførelsesperiode.
2.2.
Nærmere bestemt indfører denne retsakt præciseringer til to definitioner af traktorklasser og korrigerer visse
begreber, der er vigtige for en ensartet anvendelse af forordningen uden eventuelle fortolkninger, samt henvisninger til en
ophævet retsakt.
2.3.
Forordning (EU) nr. 167/2013 giver Kommissionen beføjelse til at fastsætte de detaljerede tekniske forskrifter,
prøvningsprocedurer og grænseværdier, hvor dette er relevant, i fire delegerede retsakter om i) arbejdssikkerhed (krav
vedrørende køretøjets konstruktion), ii) funktionel sikkerhed, iii) bremsning og iv) krav til miljøegenskaber og
fremdriftsevne. Denne beføjelse udløb den 21. marts 2018.
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2.4.
Det foreliggende forslag udvider den beføjelse, der tillægges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter, i
yderligere fem år, og fastsætter den stiltiende forlængelse af denne, medmindre Rådet eller Europa-Parlamentet udtrykkeligt
modsætter sig dette.
3. Generelle bemærkninger
3.1.
EØSU hilser dette forslag til forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 167/2013 velkommen.
Det er en reaktion på de indvendinger, der er kommet fra interesserede parter og medlemsstater, og med opdateringen af
visse forskrifter og rettelsen af visse redaktionelle fejl gøres lovteksten mere anvendelig og tydeligere. Dette er til åbenlys
gavn for alle berørte parter.
3.2.
For så vidt angår forlængelsen på yderligere fem år af Kommissionens beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, er
EØSU i princippet enig i forslaget. EØSU er tilfreds med, at Kommissionen, således som udvalget altid har talt for, har
fundet det passende at forlænge delegationen af beføjelser for en tidsbegrænset periode, med mulighed for forlængelse,
forudsat at Rådet og Europa-Parlamentet ikke gør indvendinger (2).
Bruxelles, den 19. september 2018.
Luca JAHIER
Formand
for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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