
RR\733728SV.doc PE407.766v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Plenarhandling

A6-0299/2008

8.7.2008

***I
BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provning av 
motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning)
(KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: József Szájer

(Omarbetning – artikel 80a i arbetsordningen)



PE407.766v02-00 2/11 RR\733728SV.doc

SV

PR_COD_1Recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provning av motorfordons 
och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning)
(KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0100),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 71 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0094/2008),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för transport och turism (A6-0299/2008), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de 
oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en 
kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till 
rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av 
parlamentet nedan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På förslag av kommissionen och med 
kvalificerad majoritet skall rådet anta de 
särdirektiv som är nödvändiga för att 
fastställa minimikraven på normer och 
metoder för provning av de i bilaga II 
förtecknade komponenterna.

Kommissionen ska fastställa minimikraven 
på normer och metoder för provning av de 
i bilaga II förtecknade komponenterna och 
anta de ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa dessa normer och metoder till den 
tekniska utvecklingen.

2. Kommissionen skall anta de ändringar 
som är nödvändiga för att till den tekniska 
utvecklingen anpassa normer och metoder 
som fastställs i särdirektiven.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar av nämnda direktiv skall 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 7(2).

Dessa åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar av nämnda direktiv skall 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 7.2.

Motivering

Kommissionen bör besluta om alla genomförandeåtgärder inom ramen för det föreskrivande 
förfarandet med kontroll.
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MOTIVERING

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1 ändrades genom rådets beslut 
2006/512/EG av den 17 juli 20062. Genom artikel 5a i det ändrade beslutet 1999/468/EG 
införs det nya föreskrivande förfarandet med kontroll, som ska tillämpas vid antagande av 
åtgärder vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som 
antagits i enlighet med medbeslutandeförfarandet, inbegripet genom strykning av vissa av 
dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

Till följd av en genomgång av befintlig lagstiftning och pågående förfaranden3 har 
Europeiska kommissionen lagt fram bland annat detta förslag, som har övergått från att vara 
en kodifiering till att vara ett förslag till omarbetning så att de ändringar kan införas som 
krävs för en anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

I sitt beslut av den 12 december 2007 utsåg talmanskonferensen utskottet för rättsliga frågor 
till ansvarigt utskott, och de specialiserade utskotten till rådgivande utskott, när det gäller 
denna anpassning till kommittéförfarandet. Utskottsordförandekonferensen enades den 
15 januari 2008 om formerna för samarbetet mellan utskottet för rättsliga frågor och andra 
berörda utskott.

Med tanke på den föreslagna anpassningen till det föreskrivande förfarandet med kontroll, och 
efter att ha samrått med det specialiserade utskottet, föreslår utskottet för rättsliga frågor en 
ändring som gör att det föreskrivande förfarandet med kontroll omfattar alla 
genomförandeåtgärder inom ramen för detta direktiv.

1 EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.
2 EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.
3 KOM(2007)0740.
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SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM 

Giuseppe Gargani TRAN/D/2008/33620

Ordförande för utskottet för rättsliga frågor
ASP 09E206
Bryssel

Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om provning av 
motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning) – 
KOM(2008)0100 – 2008/0044(COD)

Herr ordförande,

Vid sitt sammanträde den 29 maj 2008 behandlade utskottet för transport och turism ovan 
nämnda förslag i enlighet med talmanskonferensens beslut av den 12 december 2007 att utse 
utskottet för rättsliga frågor till ansvarigt utskott för översyn av befintliga rättsakter som ska 
anpassas till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll och för att se till att specialiserade 
utskott associeras och får avge yttranden.

Utskottet för transport och turism rekommenderar enhälligt utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott godkänna anpassningen med de ändringar (ändringsförslag) som 
föreslås i bilagan.

Med vänlig hälsning,

Paolo Costa

Bilaga: Förteckning

Cc: Jarzembowski, föredragande TRAN
Szájer, föredragande JURI
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BILAGA

Utskottet JURI:s iakttagelser om KOM-
förslaget

Föreslagen ståndpunkt för 
Europaparlamentet

fullständig anpassning till det 
föreskrivande förfarandet med kontroll

Anpassningen är inte riktigt fullständig, som 
till exempel i artikel 6.1 eftersom endast rådet 
ges befogenhet att ”anta de särdirektiv som är 
nödvändiga för att fastställa minimikraven på 
normer och metoder för provning av de i 
bilaga II förtecknade komponenterna”.  I 
artikel 6.2 får Europaparlamentet det 
föreskrivande förfarandet med kontroll endast 
för ändringsförslag till dessa direktiv som 
kommissionen beslutar om.

Kommissionen bör besluta om alla 
genomförandeåtgärder i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll. 
Det kan uppnås antingen genom att artikel 6.1 
tas bort och artikel 6.2 ändras eller genom att  
artikel 6.1 ändras så att rådet ersätts med 
kommissionen och genom att det 
föreskrivande förfarandet med kontroll läggs 
till.

Om rådet eller kommissionen inte vill att 
beslut om särdirektiven ska tas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll, 
bör alla beslut om särdirektiv tas i enlighet 
med det normala 
medbestämmandeförfarandet.
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BILAGA: YTTRANDE I FORM AV EN SKRIVELSE FRÅN DEN RÅDGIVANDE 
GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID 

EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv …/…/EG av den […] om provning 
av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet
KOM(2008)0100 av den 29 februari 2008 – 2008/0044(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 3 april 2008 för att bland annat granska 
ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet1 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 
som syftar till att omarbeta rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande 
släpfordons trafiksäkerhet, och konstaterade enhälligt att förslaget inte innehåller några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen 
konstaterade vidare, i fråga om de oförändrade bestämmelserna i den befintliga rättsakten, att 
förslaget endast gäller en kodifiering av denna som inte ändrar dess sakinnehåll.

C. Pennera J.-C. Piris C.-F. Durand
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Tf. generaldirektör

1 Gruppen förfogade över 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens 
originalversion.
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