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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 *** Instemming 
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen 

 ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst 

 
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.) 
 

 
 
 
 

Amendementen op wetsteksten 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid 
en mogelijke nuttige toepassing, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad 
(COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0162)1, 

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0126/2004), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2004), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie. 

Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
ARTIKEL 4, PUNT 5 

5) "referentievoertuig": de versie van een 
voertuigtype die volgens de 
goedkeuringsinstantie op het gebied van 
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en 
mogelijke nuttige toepassing de meeste 
problemen oplevert; 

5) "referentievoertuig": de versie van een 
voertuigtype die in samenspraak met de 
fabrikant volgens de goedkeuringsinstantie 
op het gebied van herbruikbaarheid, 
recycleerbaarheid en mogelijke nuttige 
toepassing de meeste problemen oplevert; 

Motivering 

De aanwijzing van het "referentievoertuig" wordt vergemakkelijkt en misverstanden kunnen 
                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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worden voorkomen als de goedkeuringsinstantie in samenspraak met de fabrikant het 
voertuigtype kiest. Dit strookt met de praktijk van de typekeuring in de EU en schijnt ook in 
overeenstemming te zijn met de bedoeling van de Commissie, omdat in de toelichting 
(6.2.3)staat: "De goedkeuringsinstantie kiest deze voertuigen in samenspraak met de 
fabrikant uit de verschillende versies van hetzelfde type."  
 

Amendement 2 
ARTIKEL 5, LID 3 

3. De goedkeuringsinstantie gaat na of de 
onderdelen van polymeren of elastomeren 
die op de in bijlage I, punt 2, bij deze 
richtlijn genoemde demontagelijst zijn 
vermeld, zijn gemarkeerd overeenkomstig 
Beschikking 2003/138/EG van de 
Commissie van 27 februari 2003 tot 
vaststelling van onderdeel- en 
materiaalcoderingsnormen voor voertuigen 
uit hoofde van Richtlijn 2000/53/EG. 

3. De goedkeuringsinstantie moet nagaan 
of de fabrikant de nodige voorzieningen 
heeft getroffen om te garanderen dat de 
onderdelen van polymeren of elastomeren 
die op de in bijlage I, punt 2, bij deze 
richtlijn genoemde demontagelijst zijn 
vermeld, zijn gemarkeerd overeenkomstig 
Beschikking 2003/138/EG van de 
Commissie van 27 februari 2003 tot 
vaststelling van onderdeel- en 
materiaalcoderingsnormen voor voertuigen 
uit hoofde van Richtlijn 2000/53/EG. 

Motivering 

In de praktijk worden de van polymeren of elastomeren gemaakte onderdelen pas in de laatste 
fase gemarkeerd voor het begin van de productie als de typekeuring al heeft plaatsgevonden. 
Toepassing van dit voorschrift heeft tot gevolg dat de fabrikant extra prototypes moet maken 
om op het tijdstip van keuring de van polymeren of elastomeren gemaakte onderdelen te 
markeren. Een voor beide partijen doelmatiger oplossing zou zijn dat de 
goedkeuringsinstantie nagaat of de fabrikant de nodige voorzieningen heeft getroffen (en 
daarmee ook de verantwoording op zich neemt) om te garanderen dat de genoemde 
onderdelen worden gemarkeerd. Vanzelfsprekend kan de goedkeuringsinstantie op een later 
tijdstip de fabrikant nogmaals controleren. 
 

Amendement 3 
ARTIKEL 10, LID 3, INLEIDENDE FORMULE 

3. Vanaf [……36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] 
moeten de lidstaten bij niet-naleving van 
de eisen van deze richtlijn: 

3. Vanaf [……72 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] 
moeten de lidstaten bij niet-naleving van 
de eisen van deze richtlijn: 

Motivering 

De noodzaak om gelijktijdig alle types van alle fabrikanten een typekeuring te laten 
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ondergaan doet onoverkomelijke administratieve knelpunten ontstaan zowel voor de 
goedkeuringsinstanties als voor de fabrikanten. In Europa bestaan momenteel al ongeveer 
600 types, die onmogelijk binnen 36 maanden kunnen worden gekeurd. Bovendien strookt het 
met de geldende praktijk in de EU om bij keuring voorrang te geven aan nieuwe types. 
Bovendien moet onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe en reeds bestaande types. Als de 
keuring van nieuwe types voorrang heeft, wordt gewaarborgd dat alle nieuwe types die op de 
markt komen een keuring ondergaan. Reeds bestaande types kunnen dan successievelijk 
worden gekeurd. 
 

Amendement 4 
BIJLAGE I, PUNT 4, INLEIDENDE FORMULE 

4. Van een voertuigtype wordt één 
referentievoertuig geselecteerd uit: 

4. Ingeval de goedkeuringsautoriteit en de 
fabrikant niet tot overeenstemming komen 
over de aanwijzing van een voertuig van 
een bepaald type dat uit het oogpunt van 
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en 
mogelijke nuttige toepassing geacht wordt 
de meeste problemen op te leveren, wordt 
van ieder voertuigtype één 
referentievoertuig geselecteerd uit: 

Motivering 

Zie motivering bij amendement 1. 
 

Amendement 5 
BIJLAGE I, PUNT 9 

9. Voor de controle van de materialen en 
de massa van de onderdelen stelt de 
fabrikant voor elk type carrosserie alle 
representatieve voertuigen en onderdelen 
ter beschikking die de 
typegoedkeuringsinstantie noodzakelijk 
acht. 

9. Voor de controle van de materialen en 
de massa van de onderdelen stelt de 
fabrikant voertuigen en onderdelen ter 
beschikking die de 
typegoedkeuringsinstantie noodzakelijk 
acht. 

Motivering 

Vereenvoudiging van de tekst. 
 

Amendement 6 
BIJLAGE II, PUNT 3.2.1.1. 
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3.2.1.1. Werkingsbeginsel: elektrische 
ontsteking/compressieontsteking, 
viertakt/tweetakt(1) 

Schrappen 

Motivering 

Ter vereenvoudiging van de administratieve rompslomp dienen in Bijlage II alleen gegevens 
te worden vermeld die voor de herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige 
toepassing van een voertuig het meest relevant zijn. Genoemde vermelding is hiervoor niet 
relevant. 
 

Amendement 7 
BIJLAGE II, PUNT 3.2.1.2. 

3.2.1.2. Aantal en opstelling van de 
cilinders: 

Schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij amendement 6. 
 

Amendement 8 
BIJLAGE II, PUNT 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Cilinderinhoud (s): ...... cm³ Schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij amendement 6. 
 

Amendement 9 
BIJLAGE II, PUNT 3.2.2 

3.2.2. Brandstof: 
diesel/benzine/LPG/aardgas/ethanol: (1) 

Schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij amendement 6. 
 

Amendement 10 
BIJLAGE II, PUNT 4.2. 
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4.2. Transmissiesysteem (mechanisch, 
hydraulisch, elektrisch enz.): 

Schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij amendement 6. 
 

Amendement 11 
BIJLAGE II, PUNT 4.5.1. 

4.5.1. Type (manueel/automatisch/CVT 
(continu-variabele transmissie)) (1) 

Schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij amendement 6. 
 

Amendement 12 
BIJLAGE II, PUNT 4.9. 

4.9. Differentieelblokkering: 
ja/nee/optioneel (1) 

Schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij amendement 6. 
 

Amendement 13 
BIJLAGE II, PUNT 9.10.3.1. 

9.10.3.1. Aantal: Schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij amendement 6. 
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TOELICHTING 
 
Doel van het voorstel voor een richtlijn is de vaststelling van de nodige bepalingen opdat 
nieuwe personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen zo worden ontworpen dat ze op het 
gebied van "herbruikbaarheid", "recycleerbaarheid" en "mogelijke nuttige toepassing" aan de 
vereiste minimumpercentages voldoen. 
 
De rapporteur komt tot de conclusie dat het voorstel van de Commissie voldoet aan de 
ambitieuze doelstelling van het milieubeleid dat ieder voertuig 
 

– voor minimum 85% van hun massa1 herbruikbaar en/of recycleerbaar is; 
 

– voor minimum 95% van hun massa herbruikbaar en/of nuttig toepasbaar is. 
 
De door de rapporteur ingediende amendementen hebben niet de bedoeling het fundamentele 
uitgangspunt van het voorstel voor een richtlijn te wijzigen, maar beogen veeleer de 
omzetting van deze richtlijn in nationaal recht voor alle betrokkenen - in dit geval de 
goedkeuringsinstantie en de automobielindustrie - praktischer te maken. 
De nodige administratieve rompslomp en de daarmee gemoeide bureaucratische lasten 
kunnen het concurrentievermogen van de Europese automobielindustrie veel nadeel 
berokkenen en moeten daarom zo gering mogelijke worden gehouden. 
Daarom wil de rapporteur, mede gezien de strategie van Lissabon van de EU en de 
verwezenlijking van de interne markt, ook bij deze richtlijn de vast te stellen wettelijke 
normen, vooral met het oog op de praktische omzetting, zoveel mogelijk vereenvoudigen. 
 
De Commissie komt in haar toelichting bij de richtlijn tot de conclusie dat het begrip van een 
op recycling gerichte constructie bij de ontwikkeling van nieuwe voertuigen sinds het begin 
van de jaren negentig reeds door de fabrikanten in de praktijk is toegepast. 
De nieuwe voertuigen die sinds het begin van dit decennium zijn geproduceerd voldoen - 
internationaal gezien - reeds aan hoge of zelfs de hoogste normen wat betreft de 
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing. 
 
Milieubescherming en milieuvriendelijke voertuigen zijn van invloed op het besluit tot 
aanschaf door de consument en zijn daarmee een factor in de concurrentie geworden. 
 
De richtlijn bevat enkele deelaspecten die vanuit het oogpunt van een eventueel verdergaande 
milieubescherming niet noodzakelijk zijn maar die wel een vermijdbare administratieve 
rompslomp met zich meebrengen. 
 
De Commissie bepaalt in haar voorstel dat 36 maanden na inwerkingtreding van de richtlijn 
alle nieuwe voertuigen moeten worden onderworpen aan een typekeuring en de bijhorende 
goedkeuring moeten krijgen. Dit heeft tot gevolg dat alle op dat moment reeds in serie 
geproduceerde voertuigen aan een nieuwe keuring moeten worden onderworpen. Dit betreft 
bijvoorbeeld ook voertuigen waarvan binnenkort het model wordt gewijzigd. Dit zou nieuwe 

                                                 
1 In dit voorstel wordt de term "massa" gebruikt in plaats van gewicht. Massa's worden uitgedrukt in 
kilogram. 
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constructie tijdens het lopende productieproces nodig maken. Het vermogen tot levering van 
de fabrikant en de concurrentiepositie zou aldus sterk worden geschaad. 
 
Gezien de genoemde, reeds bestaande recyclingnorm dient de overgangstijd langer te zijn en 
rekening te houden met de in de automobielindustrie gebruikelijke productiecycli. Een 
inwerkingtredingstermijn van 72 maanden zou het zinvolle en gewenste effect hebben dat ook 
alle nieuwe types die momenteel nog in het ontwerpstadium verkeren, aan deze richtlijn 
voldoen. 
 
Ook uit het oogpunt van de goedkeuringsinstantie is een termijn van 36 maanden 
onrealistisch. In Europa zijn ongeveer 600 types op de markt die binnen deze termijn opnieuw 
moeten worden gekeurd. Te verwachten valt dat het eenvoudigweg niet haalbaar is en in de 
lidstaten tot concurrentievervalsende uitzonderingsregelingen zal leiden. 
 
De richtlijn schrijft voor dat fabrikanten aan de toekomstige sloper voor elk type een 
uitvoerige beschrijving van de recyclingstrategie beschikbaar stellen, die berust op technieken 
die ten tijde van de aanvraag voor typegoedkeuring beschikbaar waren of werden ontwikkeld. 
De gemiddelde levensduur van een nieuw voertuig bedraagt momenteel 12 tot 14 jaar, en 
soms nog langer. In de afgelopen tien jaar zijn de sloop- en recyclingtechnologieën duidelijk 
verder ontwikkeld. Niemand kan nu al zeggen welke nieuwe technologieën in de toekomst 
zullen worden ontwikkeld. Daarom is een beschrijving van de fabrikant op basis van de 
momenteel beschikbare slooptechnologieën niet zinvol. Wie in de jaren tachtig heeft 
vastgesteld dat gegevens op een diskette moesten worden opgeslagen, zal moeilijkheden 
hebben om deze met de momenteel beschikbare computertechnieken te lezen. Dit voorbeeld 
kan hier ter vergelijking dienen. 
 
De diversiteit aan types van de autofabrikanten kent vrijwel geen grenzen. De daarom is het 
onvermijdelijk en sluit het ook aan bij de bestaande praktijk dat de keuringsinstantie het 
representatieve voertuig in samenspraak met de fabrikant selecteert. Om misverstanden te 
voorkomen moet dit ook in de richtlijn worden opgenomen. 
 
De richtlijn schrijft voor dat van polymeren of elastomeren gemaakte onderdelen bij de 
typekeuring dienovereenkomstig zijn gemarkeerd. Daarbij wordt er geen rekening mee 
gehouden dat bij de ontwikkeling van een nieuw voertuig vaak nog kort voor de start van de 
productie kleine veranderingen worden aangebracht. Daarom is het praktischer dat de 
goedkeuringsinstantie zich er bij de typekeuring van verzekerd dat de fabrikant de nodige 
voorzieningen voor de markering van de onderdelen heeft getroffen. Zodoende berust de 
definitieve verantwoordelijkheid voor de markering bij de fabrikant. De goedkeuringsinstantie 
heeft echter te allen tijde de mogelijkheid om ook tijdens de lopende productie na te gaan of 
aan de markeringsverplichting is voldaan. 
 
In bijlage II brengt de rapporteur enkele schrappingen op het inlichtingenformulier aan die 
niet van belang zijn voor de herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige 
toepassing . In zijn huidige vorm zou het inlichtingenformulier onnodige bureaucratische 
kosten veroorzaken. 
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