
Europaparlamentet
2014-2019

ANTAGNA TEXTER

P8_TA(2019)0391

Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna 
säkerhet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av 
motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet 
och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning 
(EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 
och (EG) nr 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0286),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0194/2018),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
19 september 20181,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 
företrädare av den 29 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med 
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd samt yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och 
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livsmedelssäkerhet och utskottet för transport och turism (A8-0151/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution 
och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, 
tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

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



P8_TC1-COD(2018)0145

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om krav 
för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, 
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med 
avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade 
trafikanter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 78/2009, 
(EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 och kommissionens förordningar (EG) nr 
631/2009, (EU) nr 406/2010, (EU) nr 672/2010, (EU) nr 1003/2010, (EU) nr 1005/2010, 
(EU) nr 1008/2010, (EU) nr 1009/2010, (EU) nr 19/2011, (EU) nr 109/2011, (EU) nr 
458/2011, (EU) nr 65/2012, (EU) nr 130/2012, (EU) nr 347/2012, (EU) nr 351/2012, (EU) 
nr 1230/2012 och (EU) 2015/166

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/2144.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om slitna däck

Kommissionen anser att det med hänsyn till trafiksäkerhet, konsumentskydd, 

avfallsminskning och den cirkulära ekonomin är viktigt att provning av däck inte bara sker 

med nya däck utan även med slitna däck. Därför kommer kommissionen att stödja 

utarbetandet av lämpliga provningsprotokoll i samband med FN:s världsforum för 

harmonisering av föreskrifter om fordon. Om processen inte har avslutats senast i juli 2023 

har kommissionen för avsikt att föreslå EU-lagstiftning som specifikt omfattar provning av 

slitna däck.


