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PR_COD_1am 
 
 

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. 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 typgodkännande av 
motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning 
samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG 
(KOM(2004)0162 – C6-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0162)1, 

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0126/2004), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2004). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om 
kommissionen 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. 

Kommissionens förslag 
 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag 1 
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 
enligt överenskommelse med tillverkaren 
har fastställt är den som är minst lämpad 
för återanvändning och återvinning. 

Motivering 
 

Det är lättare att fastställa ”referensfordonet” och missförstånd kan undvikas om 
                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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godkännnandemyndigheten enligt överenskommelse med tillverkaren väljer fordonstyp. Detta 
är också förenligt med praxis avseende typgodkännande i EU och förefaller att vara 
kommissionens avsikt eftersom det i motivering 6.2.3 stadgas följande : ”Referensfordonen 
väljs ut av godkännandemyndigheten bland de olika versionerna av en typ enligt 
överenskommelse med tillverkaren”.  

 
 

Ändringsförslag 2 
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. 

Motivering 

I praktiken märks de komponenter som tillverkas av polymerer eller elastomerer under den 
sista tillverkningsfasen, efter det att typkontrollen avslutats. Denna bestämmelse skulle 
innebära att tillverkaren är tvungen att tillverka ytterligare prototyper för att det skall vara 
möjligt att vid typkontrollen 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 3 
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 [……72 månader och 
en dag efter det att direktivet trätt i kraft] 
skall medlemsstaterna, om kraven i detta 
direktiv inte är uppfyllda, 
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Motivering 

Eftersom det är nödvändigt att alla tillverkares alla fordonstyper genomgår typkontrollen 
samtidigt, innebär det att både godkännandemyndigheten och tillverkaren ställs inför 
oövervinneliga hinder. I Europa finns för närvarande cirka 600 olika fordonstyper som det 
inte är möjligt att kontrollera inom 36 månader. Enligt EU-praxis prioriteras kontrollen av 
nya fordonstyper. Därutöver skall man skilja på nya och redan existerande fordonstyper: i 
och med att kontrollen av nya fordonstyper har företräde säkerställs att alla nya fordonstyper 
som kommer ut på marknaden kontrolleras. Därefter kan man kontrollera redan befintliga 
fordonstyper. 
 

Ändringsförslag 4 
BILAGA I, PUNKT 4, INLEDNINGEN 

4. För respektive fordonstyp skall ett 
referensfordon väljas ut per 

4. Om godkännandemyndigheten och 
tillverkaren inte enligt överenskommelse 
fastställer den särskilda typ av fordon som 
är minst lämpad för återanvändning och 
återvinning skall för respektive fordonstyp 
ett referensfordon väljas ut per 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslag 1. 
 

Ändringsförslag 5 
BILAGA I, PUNKT 9 

9. När komponenternas 
materialsammansättning och massa 
kontrolleras skall tillverkaren ställa till 
godkännandemyndighetens förfogande 
representativa fordon för respektive typ av 
kaross och komponent som är avsedda för 
fordonen och som 
godkännandemyndigheten anser 
nödvändiga. 

9. När komponenternas 
materialsammansättning och massa 
kontrolleras skall tillverkaren ställa till 
godkännandemyndighetens förfogande 
fordon och komponenter som 
godkännandemyndigheten anser 
nödvändiga. 

Motivering 

I syfte att klargöra texten. 
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Ändringsförslag 6 
BILAGA II, LED 3.2.1.1 

3.2.1.1. Funktionssätt: 
ottomotor/kompressionständning, 
fyrtakt/tvåtakt1 

utgår 

Motivering 

I syfte att förenkla det administrativa arbetet skall bilaga II endast innehålla uppgifter som är 
relevanta för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av fordon. Denna uppgift 
är inte relevant i detta syfte. 
 

Ändringsförslag 7 
BILAGA II, LED 3.2.1.2 

3.2.1.2. Antal cylindrar och deras 
placering: 

utgår 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslag 6. 
 

Ändringsförslag 8 
BILAGA II, LED 3.2.1.3 

3.2.1.3. Slagvolyms: ...... cm³ utgår 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslag 6. 
 

Ändringsförslag 9 
BILAGA II, LED 3.2.2 

3.2.2. Bränsle: 
diesel/bensin/LPG/naturgas/etanol1 

utgår 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslag 6. 
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Ändringsförslag 10 
BILAGA II, LED 4.2 

4.2. Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk 
osv.): 

utgår 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslag 6. 
 

Ändringsförslag 11 
BILAGA II, LED 4.5.1 

4.5.1. Typ (manuell/automat/CVT 
(kontinuerligt varierbar utväxling)1 

utgår 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslag 6. 
 

Ändringsförslag 12 
BILAGA II, LED 4.9 

4.9. Differentialspärr: ja/nej/valfri1 utgår 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslag 6. 
 

Ändringsförslag 13 
BILAGA II, LED 9.10.3.1 

9.10.3.1. Antal: utgår 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslag 6. 
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MOTIVERING 

 
Syftet med detta förslag till direktiv är att fastställa bestämmelser som är nödvändiga för att 
personbilar och lätta lastbilar byggs på ett sådant sätt att de uppfyller minimikraven om 
återanvändning, materialåtervinning och återvinning. 
 
Föredraganden kommer till den slutsatsen att kommissionens förslag främjar de viktiga 
miljöpolitiska målen om att 
 
– minst 85 procent av varje fordons massa skall kunna återanvändas och/eller 

materialåtervinnas och 
– minst 95 procent av varje fordons massa skall kunna återanvändas och/eller återvinnas. 
 
Syftet med de av föredraganden framlagda ändringarna är inte att ändra förslaget till direktiv 
på ett väsentligt sätt, utan att underlätta det praktiska genomförandet av detta direktiv för alla 
berörda parter, dvs. för godkännandemyndigheten och bilindustrin.  
 
Det nödvändiga administrativa arbetet och därav föranledda kostnader kan i hög grad skada 
den europeiska bilindustrin och därför bör de hållas på en så låg nivå som möjligt. 
 
Föredraganden strävar därför, mot bakgrund av EU:s Lissabonstrategi och genomförandet av 
den inre marknaden, efter att i så hög grad som möjligt förenkla de bestämmelser som 
utarbetas, för att i största möjliga mån underlätta deras praktiska genomförande. 
 
I sina motiveringar till direktivet kommer kommissionen till den slutsatsen att tillverkare 
redan sedan början av nittiotalet tillämpat begreppet ”tillverkning inriktad på 
materialåtervinning” vid utvecklandet av nya fordon. De nya fordon som tillverkats sedan 
början av detta decennium uppfyller - i internationell jämförelse- redan höga och högsta 
kriterier i fråga om återanvändning, materialåtervinning och återvinning. 
 
Miljöskydd och miljövänliga fordon inverkar på konsumenternas köpbeslut och har således 
blivit en konkurrensfaktor. 
 
Direktivet innehåller vissa aspekter som inte är av betydelse för ett möjligast omfattande 
miljöskydd, men som dock innebär administrativa kostnader som bör undvikas. 
 
Kommissionen föreslår i sitt förslag att alla nya fordon skall genomgå typkontroll och 
motsvarande typgodkännande inom 36 månader från direktivets ikraftträdande. Detta skulle 
innebära att alla fordon som redan är seriebyggda vid denna tidpunkt måste genomgå en ny 
kontroll. Detta skulle också gälla till exempel fordon som inom kort kommer ut med en ny 
modell. Det vore nödvändigt med nytillverkning under pågående produktionsprocess. 
Tillverkarens leveransmöjligheter och konkurrenssituation skulle påverkas i hög grad. 
 
Med beaktande av ovannämnda och redan existerande återvinningsbestämmelser, är det 
nödvändigt med en längre övergångsperiod som tar hänsyn till de normala 
tillverkningscyklerna inom bilindustrin. Om det fastställs att direktivet skall genomföras inom 
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72 månader från dess ikraftträdande skulle det innebära att alla nya typer som utvecklas idag 
skulle uppfylla direktivets krav, vilket är ändamålsenligt och önskvärt. 
 
En tidsram på 36 månader är orealistisk också ur godkännandemyndighetens synvinkel. Det 
finns i Europa cirka 600 typer av fordon på marknaden som skall kontrolleras på nytt inom 
denna tidsram. Det är klart att detta knappast är möjligt och att det kommer att leda till 
undantagsbestämmelser i de enskilda medlemsstaterna som snedvrider marknaden. 
 
I direktivet fastställs att tillverkaren av varje typ av fordon skall utarbeta en detaljerad 
materialåtervinningsstrategi som finns tillgänglig för den som omhändertar avfallet i ett 
senare skede. Beskrivningen skall grunda sig på teknik som är tillgänglig eller utvecklats vid 
tidpunkten för inlämnande av ansökan för typgodkännande. Livscykeln för ett nytt fordon är 
idag i medeltal 12–14 år och ibland även längre. Under de senaste tio åren har tekniken för 
avfallshantering och materialåtervinning utvecklats avsevärt. I dagens läge kan ingen säga 
hurdan ny teknik som kommer att utvecklas i framtiden. Därför är det inte motiverat att 
utarbeta beskrivningar som grundar sig på befintlig avfallshanteringsteknologi. Man kan 
jämföra situationen med till exempel en person som på åttiotalet beslutade bevara information 
på diskett och de svårigheter hon/han kommer att ha för att kunna läsa denna information med 
den informationsteknik som finns tillgänglig i dagens läge. 
 
Biltillverkarna bjuder ut ett oerhört stort antal fordonstyper. Därför är det mycket viktigt att 
behörigandemyndigheten inte väljer referensfordon ensam utan enligt överenskommelse med 
tillverkaren, vilket i praktiken också är fallet. I syfte att undvika missförstånd bör direktivet 
också innehålla ett omnämnande om detta.  
 
I direktivet fastställs att komponenter som är tillverkade av polymerer eller elastomerer skall 
märkas på vederbörligt sätt vid typkontrollen. Härvid tar man inte hänsyn till att smärre 
ändringar kan göras innan serietillverkningen av fordonet inleds. Det vore således mer 
praktiskt om godkännandemyndigheten vid typgodkännandet kontrollerar att tillverkaren 
vidtagit nödvändiga åtgärder för att märka de olika komponenterna. Tillverkaren skulle 
således ansvara för den slutliga märkningen. Godkännandemyndigheten kan dock under 
tillverkningsprocessen kontrollera att märkningsskyldigheten iakttagits. 
 
I bilaga II har föredraganden strukit vissa punkter i informationsdokumentet om 
typgodkännande eftersom dessa är irrelevanta i fråga om återanvändning, materialåtervinning 
och återvinning. I dess nuvarande form skulle informationsdokumentet medföra onödiga 
administrativa kostnader.  
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