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ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 
af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

BETÆNKNING af Holger Krahmer A6-0004/2005
Genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder af motorkøretøjer

Forslag til direktiv
(KOM(2004)0162 - C5-0126/2004 - 2004/0053(COD))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) Genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder er vigtige mål for 
EU's miljøpolitik; af samme grund hilses 
det bidrag, som direktiv 2000/53/EF og det 
foreliggende direktiv yder, velkommen af 
alle implicerede parter.

Begrundelse
Det giver god mening at betone forslagets miljøpolitiske målsætninger i præamblen.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 4, NR. 5

(5) ”referencekøretøj”, den version inden for 
en køretøjstype, som af den godkendende 
myndighed identificeres som værende den 
mest problematiske med hensyn til 
genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder

(5) ”referencekøretøj”, den version inden for 
en køretøjstype, som af den godkendende 
myndighed identificeres som værende den 
mest problematiske med hensyn til 
genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder.
Disse køretøjer udvælges af den 
godkendende myndighed i forståelse med 
fabrikanten blandt de forskellige versioner 
af en type.
Der skal i den forbindelse tages hensyn til 
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følgende kriterier:
- karrosseritype;
- disponible udstyrsniveauer;
- disponibelt særudstyr, som kan monteres i 
køretøjet på producentens ansvar

Begrundelse
I overensstemmelse med Kommissionens forslag (punkt 6.2.3.) er det mest korrekt at gøre opmærksom på, at 
udvælgelsen er foretaget af den godkendende myndighed i forståelse med producenterne og på grundlag af de 
foreslåede kriterier.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 5, STK. 2 A (nyt)

2a. Fabrikanten påviser, at bestemmelserne 
i artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 
2000/53/EF er overholdt.

Begrundelse
Direktiv 2000/57/EF forbyder bly, kviksølv, kadmium eller heksavalent krom i køretøjer eller komponenter til 
køretøjer efter 1. juli 2003. Der bør ikke gives typegodkendelse, hvis køretøjer indeholder disse stoffer, bortset fra 
på de betingelser, der er specificeret i ELV-direktivet.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 5, STK. 3

3. Den godkendende myndighed 
kontrollerer, at komponenter fremstillet af 
polymerer eller elastomerer, som indgår i 
den demonteringsfortegnelse, der er 
omhandlet i bilag I, punkt 2, til dette 
direktiv, er mærket i overensstemmelse med 
Kommissionens beslutning 2003/138/EF af 
27. februar 2003 om fastsættelse af 
kodningsstandarder for komponenter og 
materialer til køretøjer i overensstemmelse 
med direktiv 2000/53/EF.

3. Den godkendende myndighed 
kontrollerer, at fabrikanten har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
komponenter fremstillet af polymerer eller 
elastomerer, som indgår i den 
demonteringsfortegnelse, der er omhandlet i 
bilag I, punkt 2, til dette direktiv, er mærket i 
overensstemmelse med Kommissionens 
beslutning 2003/138/EF af 27. februar 2003 
om fastsættelse af kodningsstandarder for 
komponenter og materialer til køretøjer i 
overensstemmelse med direktiv 2000/53/EF.

Begrundelse
I praksis bliver komponenter, der er fremstillet af polymerer eller elastomerer, først mærket med koder i den sidste 
fase, før produktionen påbegyndes, når typebestemmelsen allerede har fundet sted. Anvendelsen af denne regel 
ville medføre, at producenten måtte bygge flere prototyper for at kunne mærke de komponenter, der er fremstillet 
af polymerer eller elastomerer, med koder på tidspunktet for kontrollen. Det ville være en mere effektiv løsning for 
begge parter, dersom den godkendende myndighed kontrollerer, at producenten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger (og dermed også overtager ansvaret) for at sikre, at de nævnte komponenter bliver mærket. 
Naturligvis kan den godkendende myndighed også kontrollere producenten igen på et senere tidspunkt.
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Ændringsforslag 5
ARTIKEL 6, STK. 3

3. Medlemsstaterne udpeger en kompetent 
myndighed i overensstemmelse med punkt 2 
i bilag IV til dette direktiv, der skal foretage 
den indledende vurdering og udstede 
overensstemmelsesattesten.

3. Medlemsstaterne udpeger en kompetent 
myndighed i overensstemmelse med punkt 2 
i bilag IV til dette direktiv, der skal foretage 
den indledende vurdering og udstede 
overensstemmelsesattesten; hvis der 
allerede findes sådanne myndigheder, bør 
disse udpeges.

Begrundelse
Der findes typegodkendelsesmyndigheder i de forskellige medlemsstater. Det er af stor betydning, at de statslige 
instanser, der kontrollerer, at bestemmelserne i dette direktiv bliver overholdt, er anerkendte og respekterede 
myndigheder, som er i stand til at vurdere køretøjer og deres konstruktion. Det er de eksisterende 
typegodkendelsesmyndigheder, der giver retssikkerhed og forhindrer en konkurrenceforvridning i Europa.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 10, STK. 3, INDLEDNING

3. Med virkning fra [……36 måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden] skal 
medlemsstaterne, hvis kravene i dette 
direktiv ikke er opfyldt:

3. Med virkning fra [……54 måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden] skal 
medlemsstaterne, hvis kravene i dette 
direktiv ikke er opfyldt:

Begrundelse
Nødvendigheden af at underkaste alle typer fra samtlige producenter en typegodkendelse medfører 
uoverkommelige, administrative flaskehalse for såvel de godkendende myndigheder som for producenterne. I 
Europa findes der alene p.t. ca. 600 typer, som umuligt kan kontrolleres inden for 36 måneder. Det svarer desuden 
til praksis i EU, at kontrollen af nye typer tildeles højeste prioritet. Herudover bør der differentieres mellem nye og 
allerede eksisterende typer: Når kontrol af nye typer har forrang, så skabes der sikkerhed for, at alle nye typer, der 
kommer på markedet, har været underkastet kontrol. Siden kan man så efterhånden kontrollere allerede 
eksisterende typer.

Ændringsforslag 7
BILAG I, PUNKT 4, INDLEDNING

4. For så vidt angår køretøjstype udvælges 
et referencekøretøj inden for:

4. Såfremt den godkendende myndighed 
og fabrikanten ikke kan enes om inden 
for en bestemt type at udpege det køretøj, 
der anses for at være den mest 
problematiske version med hensyn til 
genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder, udvælges der 
for hver køretøjstype et referencekøretøj 
inden for:
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