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GROZĪJUMI Nr. 1-7 
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ZIŅOJUMS 
Holger Krahmer A6-0004/2005
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizējā izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums
(KOM(2004)0162 — C5–0126/2004 — 2004/0053(COD))

Komisijas iesniegtais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. A APSVĒRUMS (jauns)

3.a) otrreizēja izmantojamība, 
pārstrādājamība un reģenerējamība ir 
svarīgi ES vides politikas mērķi, visas 
iesaistītās puses atzinīgi vērtē Direktīvas 
2000/53/EK un šīs direktīvas ieguldījumu;

Grozījums Nr. 2
4. PANTA 5. PUNKTS

5) “references transportlīdzeklis” ir 
transportlīdzekļa tipa tā versija, kuru 
apstiprinātājiestāde ir atzinusi par 
visproblemātiskāko attiecībā uz otrreizēju 
izmantojamību, pārstrādājamību, 
reģenerējamību;

5) “references transportlīdzeklis” ir 
transportlīdzekļa tipa tā versija, kuru 
apstiprinātājiestāde ir atzinusi par 
visproblemātiskāko attiecībā uz otrreizēju 
izmantojamību, pārstrādājamību, 
reģenerējamību;

Apstiprinātājiestāde, vienojoties ar 
ražotāju, izvēlas šos transportlīdzekļus no 
dažādām tipa versijām..
Ņem vērā šādus kritērijus:
- virsbūves veidu,
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- pieejamos pielāgošanas līmeņus,
- pieejamās papildu iekārtas, kuras var 
ierīkot, ražotājam par to uzņemoties 
atbildību;

Grozījums Nr. 3
5. PANTA 2. A PUNKTS (jauns)

2.a) Ražotājs pierāda atbilstību Direktīvas 
2000/53/EK 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 4
5. PANTA 3. PUNKTS

3. Apstiprinātājiestāde pārbauda, vai no 
polimēriem vai elastomēriem izgatavotās 
detaļas, kas ir iekļautas šīs direktīvas 
I pielikuma 2. punktā minētajā demontāžas 
sarakstā, ir marķētas saskaņā ar Komisijas 
2003. gada 27. februāra Lēmumu 
2003/138/EK , ar ko nosaka 
transportlīdzekļu detaļu un materiālu 
kodēšanas standartus, ievērojot Direktīvu 
2000/53/EK.

3. Apstiprinātājiestāde pārbauda, vai 
ražotājs ir veicis vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka no polimēriem vai 
elastomēriem izgatavotās detaļas, kas ir 
iekļautas šīs direktīvas I pielikuma 2. punktā 
minētajā demontāžas sarakstā, ir marķētas 
saskaņā ar Komisijas 2003. gada 
27. februāra Lēmumu 2003/138/EK, ar ko 
nosaka transportlīdzekļu detaļu un materiālu 
kodēšanas standartus, ievērojot Direktīvu 
2000/53/EK.

Grozījums Nr. 5
6. PANTA 3. PUNKTS

3. Dalībvalstis saskaņā ar šīs direktīvas 
IV pielikuma 2. punktu ieceļ kompetentu 
iestādi, kas veic sākotnējo novērtējumu un 
izdod atbilstības sertifikātu.

3. Dalībvalstis saskaņā ar šīs direktīvas 
IV pielikuma 2. punktu ieceļ kompetentu 
iestādi, kas veic sākotnējo novērtējumu un 
izdod atbilstības sertifikātu; ir jāieceļ šāda 
veida iestādes, kas jau pastāv;

Grozījums Nr. 6
10.  PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA

3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 
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dalībvalstis no [...36 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]:

dalībvalstis no [...54 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]:

Grozījums Nr. 7
I PIELIKUMA 4. PUNKTA IEVADDAĻA

4. Atkarībā no transportlīdzekļa tipa 
izvēlas vienu references transportlīdzekli:

4. Ja apstiprinātājiestādei un ražotajam 
kopējiem spēkiem neizdodas noteikt, kura 
transportlīdzekļa tipa versija ir 
visproblemātiskākā attiecībā uz otrreizēju 
izmantojamību, pārstrādājamību, 
reģenerējamību, atkarībā no 
transportlīdzekļa tipa izvēlas vienu 
references transportlīdzekli:


