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Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres 
generelle sikkerhed ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og 
beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning 
(EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 
661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0286),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0194/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 19. september 20181 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg,

– der henviser til høring af Regionsudvalget,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 
29. marts 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 
294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
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og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Transport- 
og Turismeudvalget (A8-0151/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som 
vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med 
den endelige lovgivningsmæssige retsakt, til efterretning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2018)0145

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om 
krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, 
komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres 
generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 
79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) 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 og (EU) 2015/166

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/2144.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring om slidte dæk

Kommissionen er med hensyn til trafiksikkerhed, forbrugerbeskyttelse, affaldsreduktion og 

den cirkulære økonomi af den opfattelse, at det er vigtigt, at dæk ikke kun prøves i ny, men 

også i slidt tilstand. Med henblik herpå vil Kommissionen støtte udviklingen af passende 

prøvningsprotokoller i forbindelse med De Forenedes Nationers verdensforum for 

harmonisering af køretøjsforskrifter. Såfremt denne proces ikke er afsluttet i juli 2023, agter 

Kommissionen at foreslå EU-lovgivning, der specifikt omfatter prøvning af dæk i slidt 

tilstand.


