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Kommissionens förslag 

 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag från Claude Turmes och Bart Staes 

Ändringsförslag 14 
Titeln 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om typgodkännande av motorfordon 
med avseende på återanvändning, 
materialåtervinning och återvinning samt om 
ändring av rådets direktiv 70/156/EEG 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om typgodkännande av motorfordon 
med avseende på återanvändning, 
materialåtervinning och återvinning och 
motorfordons koldioxidutsläpp samt om 
ändring av rådets direktiv 70/156/EEG 

Or. en 

Motivering 

Direktivet bör också innehålla minimikrav om energieffektivitet för nya fordonstyper som 
godkänts i EU. 
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Ändringsförslag 15 
SKÄL 3A (nytt) 

 (3a) Återanvändning, materialåtervinning 
och återvinning är viktiga mål för EU:s 
miljöpolitik och därför välkomnas de 
insatser som direktiv 2000/53/EG och detta 
direktiv medför av alla berörda parter.  

Or. de 

Motivering 

Det är viktigt att understryka förslagets miljöpolitiska mål i ingressen. 

 

Ändringsförslag från Claude Turmes och Bart Staes 

Ändringsförslag 16 
SKÄL 7A (nytt) 

 (7a) Åtgärder för att begränsa utsläpp av 
drivhusgaser från fordon är nödvändiga 
för att man skall kunna nå EU-målen om 
förhindrande av farliga 
klimatförändringar. Nya metoder bör 
fastställas i syfte att främja utveckling och 
tillverkning av fordon med betydligt lägre 
utsläpp än de högsta nivåerna som 
fastställs i detta direktiv. De genomsnittliga 
utsläppen för nya personfordon i EU bör 
inte överstiga 60g/km efter 2020. 

Or. en 

Motivering 

Detta direktiv bör endast fastställa minimikrav, andra metoder är nödvändiga för att 
säkerställa lägre genomsnittliga utsläpp. Gemenskapen fastställde 1996 ett mål om 120g/km 
som skulle uppnås senast 2005 (allra senast 2010) [KOM(1995)0689; rådets slutsatser av den 
25 juni 1996]. Med hybridteknologi, hydrogena fordon och biobränsle är det möjligt att 
ytterligare halvera de genomsnittliga utsläppen från nya fordon senast 2020. 
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Ändringsförslag från Claude Turmes och Bart Staes 

Ändringsförslag 17 
ARTIKEL 1, STYCKE 1 

I detta direktiv fastställs administrativa och 
tekniska bestämmelser för typgodkännande 
av sådana fordon som omfattas av artikel 2 i 
syfte att säkerställa att komponenter och 
material som används i sådana fordon kan 
återanvändas, materialåtervinnas och 
återvinnas till de miniminivåer som anges i 
bilaga I. 

I detta direktiv fastställs administrativa och 
tekniska bestämmelser för typgodkännande 
av sådana fordon som omfattas av artikel 2 i 
syfte att fastställa gränsvärden för 
koldioxidutsläpp och för att säkerställa att 
komponenter och material som används i 
sådana fordon kan återanvändas, 
materialåtervinnas och återvinnas till de 
miniminivåer som anges i bilaga I. 

Or. en 

Motivering 

Direktivet bör också innehålla minimikrav om energieffektivitet för nya fordonstyper som 
godkänts i EU. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt 

Ändringsförslag 18 
ARTIKEL 4, LED 5 

(5) referensfordon: den version av en 
fordonstyp som godkännandemyndigheten 
har fastställt är den som är minst lämpad för 
återanvändning och återvinning. 

(5) referensfordon: den version av en 
fordonstyp som godkännandemyndigheten 
har fastställt är den som är minst lämpad för 
återanvändning och återvinning. 

 
 

Referensfordonen väljs ut av 
godkännandemyndigheten bland de olika 
versionerna av en typ enligt 
överenskommelse med tillverkaren. 

 Följande kriterier skall beaktas: 
 - Typ av kaross. 

 - Tillgängliga utföranden. 
 - Extrautrustning som monteras på 

tillverkarens ansvar. 

Or. de 
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Motivering 

I enlighet med kommissionens förslag (punkt 6.2.3 i motiveringen) är det lämpligt att 
klarlägga att godkännandemyndigheten väljer fordonstyp enligt överenskommelse med 
tillverkaren och därför är det lämpligt att införa de föreslagna kriterierna.  

 

Ändringsförslag från Chris Davies 

Ändringsförslag 19 
ARTIKEL 4, PUNKT 5 

(5) referensfordon: den version av en 
fordonstyp som godkännandemyndigheten 
har fastställt är den som är minst lämpad för 
återanvändning och återvinning. 

(5) referensfordon: den version av en 
fordonstyp som godkännandemyndigheten 
enligt överenskommelse med tillverkaren 
har fastställt är den som är minst lämpad för 
återanvändning och återvinning. 

Or. en 

Motivering 

Tillverkarna skall delta i valet av lämpligt fordon även om godkännandemyndigheten fattar 
det slutliga beslutet. 

 

Ändringsförslag från Claude Turmes och Bart Staes 

Ändringsförslag 20 
ARTIKEL 5, PUNKT 2A (ny) 

 2a. Tillverkaren skall bevisa att den iakttar 
bestämmelserna i artikel 4.2.a i 
direktiv 2000/53/EG. 

Or. en 

Motivering 

Genom direktiv 2000/53/EG förbjuds användningen av bly, kvicksilver, kadmium eller 
sexvärdigt krom i fordon eller komponenter från den 1 juli 2003. Typgodkännande skall inte 
beviljas om fordonet innehåller dessa ämnen under andra förutsättningar än de som stadgas i 
direktivet om uttjänta fordon. 
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Ändringsförslag från Holger Krahmer 

Ändringsförslag 21 
ARTIKEL 5, PUNKT 3 

3. Godkännandemyndigheten skall 
kontrollera att komponenterna är tillverkade 
av sådana polymerer eller elastomerer som 
ingår i komponentförteckningen i punkt 2 i 
bilaga I till detta direktiv och att de är 
märkta i enlighet med kommissionens beslut 
2003/138/EG av den 27 februari 2003 om 
fastställande av kodningsstandarder för 
komponenter och material i fordon enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/53/EG om uttjänta fordon. 

3. Godkännandemyndigheten skall 
kontrollera att tillverkaren vidtagit 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
komponenterna är tillverkade av sådana 
polymerer eller elastomerer som ingår i 
komponentförteckningen i punkt 2 i bilaga I 
till detta direktiv och att de är märkta i 
enlighet med kommissionens beslut 
2003/138/EG av den 27 februari 2003 om 
fastställande av kodningsstandarder för 
komponenter och material i fordon enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/53/EG om uttjänta fordon. 

Or. de 

Motivering 

I praktiken märks de komponenter som tillverkas av polymerer eller elastomerer under den 
sista tillverkningsfasen, efter det att typbedömningen avslutats. Denna bestämmelse skulle 
innebära att tillverkaren blir tvungen att tillverka ytterligare prototyper för att det skall vara 
möjligt att vid typbedömningen märka de komponenter som tillverkats av polymerer eller 
elastomerer. En effektivare lösning för båda parter vore om godkännandemyndigheten 
kontrollerar att tillverkaren vidtagit nödvändiga åtgärder (och därmed också övertagit 
ansvaret) för att se till att berörda komponenter blir märkta. Godkännandemyndigheten kan 
naturligtvis kontrollera tillverkaren i ett senare skede. 

 

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Ändringsförslag 22 
ARTIKEL 6, PUNKT 3 

3. Medlemsstaterna skall utse en behörig 
myndighet i enlighet med punkt 2 i bilaga 
IV till detta direktiv att genomföra den 
preliminära bedömningen och utfärda 
intyget om överensstämmelse. 

3. En myndighet skall genomföra den 
preliminära bedömningen och utfärda 
intyget om överensstämmelse. 

Or. de 
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Motivering 

Det finns typgodkännandemyndigheter i de olika medlemsstaterna. Det är mycket viktigt att 
de statliga instanser som övervakar att bestämmelserna i direktivet iakttas är allmänt erkända 
och respekterade myndigheter som är i stånd att utvärdera fordon och deras konstruktion. 
Existerande godkännandemyndigheter är dessutom i stånd att garantera rättslig säkerhet och 
förhindra konkurrenssnedvridningar i Europa. 

 

Ändringsförslag från Claude Turmes och Bart Staes 

Ändringsförslag 23 
ARTIKEL 7, INLEDNINGEN 

De komponenter som förtecknas i bilaga V 
till detta direktiv skall 

Om inte tillverkaren försäkrar att 
komponenterna är förenliga med 
tillämpliga säkerhetsnormer, utfärdar alla 
nödvändiga garantier och uppfyller de 
nödvändiga ansvarsnormerna som krävs 
enligt nationell lag, skall de komponenter 
som förtecknas i bilaga V till detta direktiv  

Or. en 

 

Ändringsförslag från Claude Turmes och Bart Staes 

Ändringsförslag 24 
ARTIKEL 7A (ny) 

 Artikel 7a 
 Gränsvärden för koldioxidutsläpp 

 1. Från den 1 januari 2010 skall 
medlemsstaterna bevilja antingen 
EU-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande endast för fordonstyper 
som med avseende på koldioxidutsläpp 
uppfyller följande krav: 

 - Fullt utrustade fordon i klass M1 och N1 
skall ha ett högsta gränsvärde för 
koldioxidutsläpp om 45+ (0,08 x fordonets 
vikt) g/km år 2010, som därefter minskar 
årligen med 3 procent. 

 2. Tillverkaren skall ställa till 
godkännandemyndighetens förfogande den 
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detaljerade tekniska information som är 
nödvändig för att kontrollera att 
bestämmelserna i punkt 1 iakttagits. 

Or. en 

Motivering 

EU har fastställt ett mål om 120g/km för koldioxidutsläpp från fordon i kategori M1 som skall 
uppnås senast 2010. För att man skall kunna nå målet 2010, borde den årliga utvecklingen 
under perioden 2004-2010 vara 4,3 procent medan man under perioden 1995-2003 uppnådde 
1,6 procent. Det är således nödvändigt med ytterligare åtgärder för att nå målet 2010. Detta 
direktiv är inte ägnat att fastställa de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya bilar som 
säljs, eftersom det handlar om godkännande av enskilda fordonstyper och inte godkännande 
av bränsleblandningar. Därför utarbetas en strategi för att fastställa gränsvärden för 
koldioxidutsläpp per fordonstyp. Det förfarande som föreslås utgör ett sammanställande av 
japanska normer för lätta fordon (som träder ikraft 2010) och den andra etappen av kinesiska 
normer för tunga fordon (som träder ikraft i juli 2008), och dessa har skärpts med cirka 10 
procent för lätta fordon och cirka 15 procent för tunga fordon. Dessutom har N1-fordon 
(lätta fordon och transportbilar i yrkestrafik) tagits med vilket är möjligt eftersom 
koldioxidstandarderna är kopplade till massan. Dessa normer skulle anpassa Europa till 
globala "bästa metoder" och på ett effektivt sätt bistå den europeiska industrin att förbereda 
sig för att iaktta de japanska och kinesiska normerna, och på så sätt underlätta tillgången till 
dessa marknader. 

 

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Ändringsförslag 25 
ARTIKEL 10, PUNKT 3, INLEDNINGEN 

3. Från och med den [……36 månader och 
en dag efter det att direktivet trätt i kraft] 
skall medlemsstaterna, om kraven i detta 
direktiv inte är uppfyllda, 

3. Från och med den [……54 månader och 
en dag efter det att direktivet trätt i kraft] 
skall medlemsstaterna, om kraven i detta 
direktiv inte är uppfyllda, 

Or. de 

Motivering 

Eftersom det är nödvändigt att alla tillverkares alla fordonstyper genomgår typbedömningen 
samtidigt, innebär det att både godkännandemyndigheten och tillverkaren ställs inför 
oövervinneliga administrativa hinder. I Europa finns för närvarande cirka 600 olika 
fordonstyper som det inte är möjligt att bedöma inom 36 månader. Enligt EU-praxis 
prioriteras bedömningen av nya fordonstyper. Därutöver bör man skilja på nya och redan 
existerande fordonstyper: om bedömningen av nya fordonstyper har företräde säkerställs att 
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alla nya fordonstyper som kommer ut på marknaden genomgår en bedömning. Därefter kan 
man successivt bedöma redan befintliga fordonstyper. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt 

Ändringsförslag 26 
ARTIKEL 10, PUNKT 3, INLEDNINGEN 

3. Från och med den [……36 månader och 
en dag efter det att direktivet trätt i kraft] 
skall medlemsstaterna, om kraven i detta 
direktiv inte är uppfyllda, 

3. Från och med den [……54 månader och 
en dag efter det att direktivet trätt i kraft] 
skall medlemsstaterna, om kraven i detta 
direktiv inte är uppfyllda, 

Or. de 

Motivering 

När det gäller typgodkännande av fordon som redan säljs på marknaden skall tillverkaren 
beviljas tillräckligt med tid. I fråga om lagstiftning om avfallshantering föreskrivs en 
övergångsperiod om 12 månader för fordonstyper som redan finns på marknaden. De 
föreslagna fristerna tar å ena sidan hänsyn till att vissa typer försvinner i och med att andra 
modeller införs, å andra sidan till att andra typer med längre livslängd bör omfattas av 
direktivet. 

 

Ändringsförslag från Chris Davies 

Ändringsförslag 27 
ARTIKEL 10, PUNKT 3, INLEDNINGEN 

3. Från och med den [……36 månader och 
en dag efter det att direktivet trätt i kraft] 
skall medlemsstaterna, om kraven i detta 
direktiv inte är uppfyllda, 

3. Från och med den [……54 månader och 
en dag efter det att direktivet trätt i kraft] 
skall medlemsstaterna, om kraven i detta 
direktiv inte är uppfyllda, 

Or. en 

Motivering 

Måldatumet måste vara ambitiöst ur miljöhänsyn samtidigt som hänsyn också måste tas till de 
praktiska svårigheter som drabbar industrin om det krävs att den skall iaktta tidsfristen på 36 
månader. 
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Ändringsförslag 28 
BILAGA I, PUNKT 9A (ny) 

 9a. I syfte att kontrollera om målen i detta 
direktiv nåtts kan myndigheterna enligt 
överenskommelse med tillverkaren välja 
andra möjliga bedömningsmetoder. Dessa 
får avvika från de ovan beskrivna 
metoderna om de är effektiva. 

Or. de 

Motivering 

I stället för att fastställa bestämda bedömningsmöjligheter, bör det vara möjligt för 
myndigheterna att också välja andra metoder om dessa innebär lägre kostnader för 
godkännandemyndigheten  själv och för tillverkaren. Man måste dock samtidigt säkerställa 
att dessa andra bedömningsmöjligheter är effektiva. Detta andra krav garanterar att 
direktivets mål uppnås. 
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