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6.4.2005 A6-0004/8

ÆNDRINGSFORSLAG 8
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 1 A (ny)

(1a) Genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelse af komponenter  og  
materialer udgør en væsentlig del af 
Fællesskabets strategi for 
affaldsforvaltning. 
Motorkøretøjsfabrikanterne og deres 
underleverandører bør derfor anmodes om 
at lade disse aspekter indgå i de tidligste 
faser af nye køretøjers udvikling for at lette 
behandlingen af køretøjer, når  de når 
afslutningen af deres livscyklus.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/9

ÆNDRINGSFORSLAG 9
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 13

(13) De foranstaltninger, der er nødvendige 
for at tilpasse dette direktiv til den 
videnskabelige og tekniske udvikling, bør 
vedtages i overensstemmelse med artikel 13 
i direktiv 70/156/EØF.

(13) De foranstaltninger, der er nødvendige 
for at tilpasse dette direktiv til den 
videnskabelige og tekniske udvikling, bør 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 13, stk. 3, i direktiv 
70/156/EØF.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/10

ÆNDRINGSFORSLAG 10
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 14 A (ny)

(14a) I overensstemmelse med punkt 34 i 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning tilskyndes medlemsstaterne til, 
både i egen og Fællesskabets interesse, at 
udarbejde og offentliggøre deres egne 
oversigter, der så vidt muligt viser 
overensstemmelsen mellem 
fællesskabsretsakterne og 
gennemførelsesforanstaltningerne.

Or. en



AM\562695DA.doc PE 356.307v01-00

DA DA

6.4.2005 A6-0004/11

ÆNDRINGSFORSLAG 11
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 4, NR. 5

(5) ”referenckøretøj”, 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  den godkendende 
myndighed i samråd med producenten og i 
overensstemmelse med kriterierne i bilag I 
identificerer som værende den mest 
problematiske med hensyn til 
genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/12

ÆNDRINGSFORSLAG 12
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 4, NR. 19 A (nyt)

(19a) "kompetent organ", en instans som 
f.eks. en teknisk tjeneste eller et andet 
eksisterende organ, som en medlemsstat 
har udpeget til at foretage en indledende 
vurdering og udstede et 
overensstemmelsescertifikat efter 
forskrifterne i dette direktiv; det 
kompetente organ kan være 
typegodkendelsesmyndigheden, såfremt 
dens kompetence på dette område er 
behørigt dokumenteret
(I hele teksten erstattes udtrykket "kompetent 
myndighed" med udtrykket "kompetent 
organ")

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/13

ÆNDRINGSFORSLAG 13
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Medlemsstaterne udsteder kun EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse, alt efter hvad der er 
relevant, med hensyn til genbrugelighed, 
genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder 
til køretøjstyper, der opfylder kravene i bilag 
I til dette direktiv.

1. Medlemsstaterne udsteder kun EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse, alt efter hvad der er 
relevant, med hensyn til genbrugelighed, 
genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder 
til køretøjstyper, der opfylder kravene i  
dette direktiv.

Or. en



AM\562695DA.doc PE 356.307v01-00

DA DA

6.4.2005 A6-0004/14

ÆNDRINGSFORSLAG 14
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 14
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.

udgår

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/15

ÆNDRINGSFORSLAG 15
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 5, STK. 1 A (nyt)

1a. Som led i den indledende vurdering 
sikrer medlemsstaterne, at de til 
fremstillingen af en køretøjstype anvendte 
materialer er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, litra a, i 
direktiv 2000/53/EF.
Kommissionen fastsætter efter  proceduren 
i artikel 9 de  nødvendige bestemmelser til 
verificering af overensstemmelsen med 
denne bestemmelse.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/16

ÆNDRINGSFORSLAG 16
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 9

Tilpasning til den videnskabelige og 
tekniske udvikling

Ændringer

Ændringer af dette direktiv, som er 
nødvendige for at tilpasse det til den 
videnskabelige og tekniske udvikling, 
vedtages af Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Ændringer af dette direktiv, som er 
nødvendige for at tilpasse det til den 
videnskabelige og tekniske udvikling, 
vedtages af Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/17

ÆNDRINGSFORSLAG 17
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 10

1. Med virkning fra [……12 måneder og 1 
dag efter dette direktivs ikrafttræden] må 
medlemsstaterne ikke med hensyn til en 
køretøjstype, som er i overensstemmelse 
med kravene i dette direktiv:

1. Med virkning fra [……12 måneder  fra 
datoen for dette direktivs ikrafttræden] må 
medlemsstaterne ikke med hensyn til en 
køretøjstype, som er i overensstemmelse 
med kravene i dette direktiv:

(a) nægte at udstede EF-typegodkendelse 
eller national typegodkendelse

(a) nægte at udstede EF-typegodkendelse 
eller national typegodkendelse

(b) forbyde indregistrering, salg eller 
ibrugtagning af nye køretøjer.

(b) forbyde indregistrering, salg eller 
ibrugtagning af nye køretøjer.

2. Med virkning fra [……36 måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden] skal 
medlemsstaterne med hensyn til en 
køretøjstype, som ikke er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv:

2. Med virkning fra [……36 måneder fra 
datoen for dette direktivs ikrafttræden] skal 
medlemsstaterne med hensyn til en 
køretøjstype, som ikke er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv:

(a) nægte at udstede EF-typegodkendelse (a) nægte at udstede EF-typegodkendelse

(b) nægte at udstede national 
typegodkendelse.

(b) nægte at udstede national 
typegodkendelse.

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 fra 
datoen for dette direktivs ikrafttræden] skal 
medlemsstaterne, hvis kravene i dette 
direktiv ikke er opfyldt:

(a) anse typeattester, som ledsager nye (a) anse typeattester, som ledsager nye 
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køretøjer for ugyldige for så vidt angår 
artikel 7, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF

køretøjer for ugyldige for så vidt angår 
artikel 7, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF

(b) nægte indregistrering, salg eller 
ibrugtagning af nye køretøjer, undtagen hvis 
artikel 8, stk. 2, litra b), i direktiv 
70/156/EØF finder anvendelse.

(b) nægte indregistrering, salg eller 
ibrugtagning af nye køretøjer, undtagen hvis 
artikel 8, stk. 2, litra b), i direktiv 
70/156/EØF finder anvendelse.

4. Artikel 7 finder anvendelse fra [……12 
måneder og 1 dag efter dette direktivs 
ikrafttræden].

4. Artikel 7 finder anvendelse fra [……12 
måneder fra datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/18

ÆNDRINGSFORSLAG 18
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 11, STK. 1

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest [……12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme nærværende direktiv. De 
meddeler straks Kommissionen teksten til 
disse bestemmelser og en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og nærværende direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest [……12 måneder fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme nærværende 
direktiv. De meddeler straks Kommissionen 
teksten til disse bestemmelser og en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og nærværende direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 
[……12 måneder og 1 dag efter dette 
direktivs ikrafttræden].

De anvender disse bestemmelser fra den 
[……12 måneder fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden].

Når medlemsstaterne vedtager disse 
bestemmelser skal de indeholde en 
henvisning til nærværende direktiv, eller de 
skal ved offentliggørelsen ledsages af en 
sådan henvisning. Medlemsstaterne 
fastlægger reglerne for denne henvisning.

Når medlemsstaterne vedtager disse 
bestemmelser skal de indeholde en 
henvisning til nærværende direktiv, eller de 
skal ved offentliggørelsen ledsages af en 
sådan henvisning. Medlemsstaterne 
fastlægger metoderne for denne henvisning.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/19

ÆNDRINGSFORSLAG 19
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 19
BILAG I, PUNKT 4, INDLEDNING

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

5. Såfremt den godkendende myndighed og 
producenten ikke kan blive enige om inden 
for en bestemt type at udpege det køretøj, 
der anses for at være det mest 
problematiske i henseende til 
genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder, udvælges der for 
hver køretøjstype et referencekøretøj inden 
for:

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/20

ÆNDRINGSFORSLAG 20
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 20
BILAG I, PUNKT 5

5. Ved udvælgelsen af referencekøretøjer 
skal der tages hensyn til forskellige trim-
niveauer og udbuddet af ekstraudstyr

4. Ved udvælgelsen af referencekøretøjer 
skal der tages hensyn til følgende kriterier:

Ved ekstraudstyr forstås supplerende 
komponenter, som med sandsynlighed 
monteres på køretøjet under fabrikantens 
ansvar, før køretøjet registreres eller tages i 
brug.

- karrosseritype;

- disponible udstyrsniveauer;
- disponibelt særudstyr, som kan monteres i 
køretøjet på producentens ansvar

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/21

ÆNDRINGSFORSLAG 21
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 21
BILAG I, PUNKT 9

9. Med henblik på kontrol af komponenters 
materialer og masser stiller fabrikanten 
repræsentative køretøjer for hver 
karrosseriart, og komponenter beregnet til 
disse køretøjer, til rådighed i det omfang, 
som det af den typegodkendende myndighed 
skønnes nødvendigt.

9. Med henblik på kontrol af komponenters 
materialer og masser stiller fabrikanten  
køretøjer  og komponenter  til rådighed i det 
omfang, som det af den typegodkendende 
myndighed skønnes nødvendigt.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/22

ÆNDRINGSFORSLAG 22
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 22
BILAG IV, PUNKT 3.1, LITRA F

(f) at kontrollere mærkningen af 
komponenter, som omhandlet i artikel 5, 
stk. 3

(f) at mærke komponenter fremstillet af 
polymerer eller elastomerer 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/EF1

1 EFT L 53 af 28.2.2003, s. 58.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/23

ÆNDRINGSFORSLAG 23
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 23
BILAG IV, TILLÆG 1, FJERDE LINJE

[……. den typegodkendende myndighed] [……. det kompetente organ]

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/24

ÆNDRINGSFORSLAG 24
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 24
BILAG IV, TILLÆG 1, SIDSTE LINJE

Bilag: beskrivelse af den strategi, som 
fabrikanten anbefaler med hensyn til 
genbrug, genvinding og energiudnyttelse

Bilag: beskrivelse af den strategi, som 
fabrikanten anbefaler med hensyn til 
genbrug, genvinding og nyttiggørelse

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/25

ÆNDRINGSFORSLAG 25
af Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen
af Guido Sacconi og Marie-Noëlle Lienemann for PSE-Gruppen
af Holger Krahmer for ALDE-Gruppen  

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 25
BILAG V, PUNKT 2, LED 6

- Katalysatorer - Systemer til emissionsefterbehandling 
(f.eks. katalysatorer, partikelfiltre)

Or. en


