
AM\562695LT.doc PE 356.307v01-00

LT LT

6.4.2005 A6-0004/8

PAKEITIMAS 8
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noëlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 8

Pakeitimas 8
1a KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(1a) dalių pakartotinis naudojimas, 
medžiagų perdirbimas ir utilizavimas yra 
svarbi Bendrijos atliekų tvarkymo 
strategijos dalis. Todėl siekiant palengvinti 
transporto priemonių apdorojimą, kai šios 
tampa nebetinkamos eksploatuoti, 
transporto priemonių gamintojai ir jų 
tiekėjai turi būti paprašyti atsižvelgti į šiuos 
aspektus pačiais pirmaisiais naujų 
transporto priemonių kūrimo etapais.
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6.4.2005 A6-0004/9

PAKEITIMAS 9
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 9
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) šiai direktyvai pritaikyti prie mokslo ir 
technikos raidos būtinas priemones reikia 
priimti laikantis Direktyvos 70/156/EEB 13 
straipsnio.

(13) šiai direktyvai pritaikyti prie mokslo ir 
technikos raidos būtinas priemones reikia 
priimti laikantis Direktyvos 70/156/EEB 13 
straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo 
tvarkos.
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6.4.2005 A6-0004/10

PAKEITIMAS 10
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 10
14 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(14) pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
tinkamesnio įstatymų kūrimo 34 straipsnį 
valstybės narės skatinamos, savo ir 
Bendrijos interesui, rengti lenteles, kiek 
įmanoma, atskleistų Direktyvos bei jos 
perkėlimo į šalies teisę santykį, ir viešai jas 
skelbti.
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6.4.2005 A6-0004/11

PAKEITIMAS 11
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 11
4 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

5) „pavyzdinė transporto priemonė“ – tam 
tikro transporto priemonės tipo versija, kuri, 
tvirtinimo institucijos nustatymu, 
pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir 
utilizavimo požiūriu yra problemiškiausia;

5) „pavyzdinė transporto priemonė“ – tam 
tikro transporto priemonės tipo versija, kuri, 
tvirtinimo institucijos nustatymu, kuris buvo 
atliktas konsultuojantis su gamintoju ir 
laikantis I priede išvardytų kriterijų, 
pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir 
utilizavimo požiūriu yra problemiškiausia;
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6.4.2005 A6-0004/12

PAKEITIMAS 12
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 12
4 STRAIPSNIO 19 A PUNKTAS (naujas)

19a) „kompetentinga įstaiga“ – vienetas, 
pvz., techninė tarnyba arba kita esama 
įstaiga, kuriai valstybė narė yra pavedusi 
atlikti preliminarų įvertinimą ir išduoti 
atitikties pažymėjimą, laikantis šios 
direktyvos nurodymų. Kompetentinga 
įstaiga gali būti tipų tvirtinimo institucija, 
jei jos kompetencija šioje srityje yra 
deramai pagrįsta dokumentais.
(Terminas „kompetentinga institucija“ 
visame tekste keičiamas terminu 
„kompetentinga įstaiga“)
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6.4.2005 A6-0004/13

PAKEITIMAS 13
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 13
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Prireikus valstybės narės išduoda EB arba 
šalies tipo patvirtinimą, atsižvelgdamos į 
galimybę pakartotinai panaudoti, perdirbti ir 
utilizuoti, tik tokioms transporto 
priemonėms, kurios atitinka šios direktyvos 
I priedo reikalavimus.

1. Prireikus valstybės narės išduoda EB arba 
šalies tipo patvirtinimą, atsižvelgdamos į 
galimybę pakartotinai panaudoti, perdirbti ir 
utilizuoti, tik tokioms transporto 
priemonėms, kurios atitinka šios direktyvos 
reikalavimus.
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6.4.2005 A6-0004/14

PAKEITIMAS 14
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 14
5 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Tvirtinimo institucija patikrina, kad į šios 
direktyvos I priedo 2 dalyje minimą 
išardymo sąrašą įtrauktos iš polimero arba 
elastomero pagamintos dalys būtų 
pažymėtos laikantis 2003 m. vasario 27 d. 
Komisijos sprendimo 2003/138/EB1, kuriuo 
nustatomi transporto priemonių sudėtinių 
dalių ir medžiagų kodavimo standartai pagal 
Direktyvą 2000/53/EB.

Išbraukta.

1 OL L 53, 2003 02 28, p. 58.
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6.4.2005 A6-0004/15

PAKEITIMAS 15
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 15
6 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)

1a. Pasitelkusios preliminarų įvertinimą 
valstybės narės užtikrina, kad transporto 
priemonės tipui pagaminti naudotos 
medžiagos atitinka Direktyvos 2000/53/EB 
4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas.

Laikydamasi 9 straipsnyje minimos tvarkos 
Komisija nustato detalias taisykles, 
reikalingas patikrinti, ar laikomasi šių 
nuostatų.
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6.4.2005 A6-0004/16

PAKEITIMAS 16
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešmas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 16
9 STRAIPSNIS

Pritaikymas prie mokslo ir technikos raidos Pakeitimai
Šios direktyvos pakeitimus, reikalingus jai 
pritaikyti prie mokslo ir technikos raidos, 
priima Komisija, laikydamasi Direktyvos 
70/156/EEB 13 straipsnyje minimos tvarkos.

Šios direktyvos pakeitimus, reikalingus jai 
pritaikyti prie mokslo ir technikos raidos, 
priima Komisija, laikydamasi Direktyvos 
70/156/EEB 13 straipsnio 3 dalyje minimos 
reglamentavimo tvarkos.
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6.4.2005 A6-0004/17

PAKEITIMAS 17
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 17
10 STRAIPSNIS

1. Praėjus [……12-ai mėnesių ir vienai 
dienai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] 
valstybės narės negali šios direktyvos 
reikalavimus atitinkančio tipo transporto 
priemonės atžvilgiu imtis šių veiksmų:

1. Praėjus [……12-ai mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos] valstybės 
narės negali šios direktyvos reikalavimus 
atitinkančio tipo transporto priemonės 
atžvilgiu imtis šių veiksmų:

a) atsisakyti išduoti EB arba šalies tipo 
patvirtinimą,

a) atsisakyti išduoti EB arba šalies tipo 
patvirtinimą,

b) uždrausti registruoti, parduoti arba 
atiduoti eksploatuoti naujas transporto 
priemones.

b) uždrausti registruoti, parduoti arba 
atiduoti eksploatuoti naujas transporto 
priemones.

2. Praėjus [……36-iems mėnesiams po šios 
direktyvos įsigaliojimo] valstybės narės šios 
direktyvos reikalavimus neatitinkančio tipo 
transporto priemonės atžvilgiu imasi šių 
veiksmų:

2. Praėjus [……36-iems mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos] valstybės 
narės šios direktyvos reikalavimus 
neatitinkančio tipo transporto priemonės 
atžvilgiu imasi šių veiksmų:

a) atsisako išduoti EB tipo patvirtinimą, a) atsisako išduoti EB tipo patvirtinimą,

a) atsisako išduoti šalies tipo patvirtinimą. b) atsisako išduoti šalies tipo patvirtinimą.

3. Praėjus [……36-iems mėnesiams po šios 
direktyvos įsigaliojimo] valstybės narės, jei 
nesilaikoma šios direktyvos reikalavimų:

Praėjus [……54-iems mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos] valstybės 
narės, jei nesilaikoma šios direktyvos 
reikalavimų:

a) laiko naujų transporto priemonių atitikties 
pažymėjimus nebegaliojančiais pagal 

a) laiko naujų transporto priemonių atitikties 
pažymėjimus nebegaliojančiais pagal 
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Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį; Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį; 

b) atsisako registruoti, parduoti arba atiduoti 
eksploatuoti naujas transporto priemones, 
išskyrus atvejus, kai taikomas Direktyvos 
70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies b punktas.

b) atsisako registruoti, parduoti arba atiduoti 
eksploatuoti naujas transporto priemones, 
išskyrus atvejus, kai taikomas Direktyvos 
70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies b punktas.

4. 7 straipsnis taikomas praėjus [……12-ai 
mėnesių ir vienai dienai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo].

4. 7 straipsnis taikomas praėjus [……12-ai 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos].
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6.4.2005 A6-0004/18

PAKEITIMAS 18
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 18
11 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Vėliausiai praėjus [……12-ai mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo] valstybės 
narės priima ir paskelbia įstatymus, 
reglamentus ir administravimo nuostatas, 
būtinas siekiant atitikti šios direktyvos 
reikalavimus.  Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių nuostatų 
bei direktyvos santykį atspindinčią lentelę.

1. Ne vėliau kaip praėjus [……12-ai 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos] valstybės narės priima ir paskelbia 
įstatymus, reglamentus ir administravimo 
nuostatas, būtinas siekiant atitikti šios 
direktyvos reikalavimus.  Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą.

Jos pradeda taikyti šias nuostatas praėjus 
[……12-ai mėnesių ir vienai dienai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo].

Jos pradeda taikyti šias nuostatas praėjus 
[……12-ai mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos].

Priimdamos šias nuostatas valstybės narės 
pateikia nuorodą į šią direktyvą, arba tokia 
nuoroda pateikiama jas oficialiai skelbiant. 
Valstybės narės nustato, kaip pateikiama 
nuoroda.

Priimdamos šias nuostatas valstybės narės 
pateikia nuorodą į šią direktyvą, arba tokia 
nuoroda pateikiama jas oficialiai skelbiant. 
Nuorodos pateikimo tvarką nustato 
valstybės narės.
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6.4.2005 A6-0004/19

PAKEITIMAS 19
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 19
I PRIEDO 4 PUNKTAS

4. Atsižvelgiant į transporto priemonės tipą, 
parenkama viena pavyzdinė transporto 
priemonė pagal:

5. Jei tipų tvirtinimo institucijai ir 
gamintojui nepavyksta nustatyti 
problemiškiausios tam tikro transporto 
priemonės tipo versijos pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo 
požiūriu, parenkama viena pavyzdinė 
transporto priemonė pagal:

a) M1 kategorijos transporto priemonių 
atveju – kiekvieną „kėbulo tipą“, kaip 
apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo 1 
dalies C skirsnyje;

a) M1 kategorijos transporto priemonių 
atveju – kiekvieną „kėbulo tipą“, kaip 
apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo 1 
dalies C skirsnyje;

b) N1 kategorijos transporto priemonių 
atveju  kiekvieną „kėbulo tipą“, pvz., t. y. 
furgonas, važiuoklė su kabina, pikapas ar kt.

b) N1 kategorijos transporto priemonių 
atveju  kiekvieną „kėbulo tipą“, pvz., t. y. 
furgonas, važiuoklė su kabina, pikapas ar kt.
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6.4.2005 A6-0004/20

PAKEITIMAS 20
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 20
I PRIEDO 5 PUNKTAS

5. Parenkant pavyzdinę transportą priemonę, 
atsižvelgiama į galimybę pasirinkti 
skirtingą apdailos lygį ir papildomą 
įrangą1.

4. Parenkant pavyzdinę transportą priemonę, 
atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

Papildoma įranga suprantama kaip 
papildomos dalys, kurias gamintojo 
atsakomybe galima įmontuoti į transporto 
priemonę prieš įregistruojant ir pradedant 
ją eksploatuoti.

- kėbulo tipas;

- galimi apdailos lygiai1;
- galima papildoma įranga1, kuri gali būti 
įmontuota gamintojo atsakomybe. 

_________________________________
1 T. y. odiniai apmušalai, automobilinė garso 
aparatūra, oro kondicionierius, lengvo 
lydinio ratlankiai ir kt.

_________________________________
1 T. y. odiniai apmušalai, automobilinė garso 
aparatūra, oro kondicionierius, lengvo 
lydinio ratlankiai ir kt.
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6.4.2005 A6-0004/21

PAKEITIMAS 21
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 21
I PRIEDO 9 PUNKTAS

9. Dalių medžiagoms ir masei patikrinti 
gamintojas pateikia visų tipų kėbulų 
reprezentacines transporto priemones ir 
šioms transporto priemonėms skirtas dalis, 
kaip reikalauja tipų tvirtinimo institucija.

9. Dalių medžiagoms ir masei patikrinti 
gamintojas pateikia transporto priemones ir 
dalis, kaip reikalauja tipų tvirtinimo 
institucija.
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6.4.2005 A6-0004/22

PAKEITIMAS 22
pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE frakcijos vardu,
Guido Sacconi ir Marie-Noėlle Lienemann, PSE frakcijos vardu,
Holger Krahmer, ADLE frakcijos vardu

Pranešimas A6-0004/2005
Holger Krahmer
Motorinių transporto pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir utilizavimas

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 22
IV PRIEDO 3.1 PUNKTO F DALIS

f) kontroliuoti 5 straipsnio 3 dalyje minimų 
dalių žymėjimą;

f) pažymėti iš polimero arba elastomero 
pagamintas dalis laikantis 2003 m. vasario 
27 d. Komisijos sprendimo 2003/138/EB, 
kuriuo nustatomi transporto priemonių 
sudėtinių dalių ir medžiagų kodavimo 
standartai pagal Direktyvą 2000/53/EB1;
_______________________
1 OL L 53, 2003 2 28, p. 58.
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6.4.2005 A6-0004/23
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[……. tipų tvirtinimo institucija […….kompetentinga įstaiga]
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