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6.4.2005 A6-0004/8

GROZĪJUMS Nr. 8
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger KrahmerMehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un 
utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 8
1.a) APSVĒRUMS (jauns)

1.a) Kopienas atkritumu apsaimniekošanas 
stratēģijā ievērojama nozīme ir sastāvdaļu 
pārstrādei, otrreizējai izmantošanai un 
materiālu utilizācijai. Tādēļ 
transportlīdzekļu ražotājiem un 
piegādātājiem jāprasa šos aspektus iekļaut 
jaunu transportlīdzekļu ražošanas 
sākotnējos posmos, lai veicinātu 
transportlīdzekļu attiecīgu apstrādi tad, kad 
tie kļūst par nolietotiem 
transportlīdzekļiem;
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6.4.2005 A6-0004/9

GROZĪJUMS Nr. 9
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 9
13. APSVĒRUMS

13) pasākumi, kas ir nepieciešami šās 
direktīvas pielāgošanai zinātnes un tehnikas 
attīstībai jāpieņem saskaņā ar Direktīvas 
70/156/EEK 13. pantu;

13) pasākumi, kas ir nepieciešami šās 
direktīvas pielāgošanai zinātnes un tehnikas 
attīstībai jāpieņem saskaņā ar Direktīvas 
70/156/EEK 13. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo procedūru;
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6.4.2005 A6-0004/10

GROZĪJUMS Nr. 10
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 10
14.a) APSVĒRUMS

14.a) saskaņā ar 34. punktu Iestāžu 
nolīgumā par likumdošanas uzlabošanu 
dalībvalstis ir aicinātas gan pašu, gan 
Kopienas interešu labā izveidot savas 
tabulas, kuras pēc iespējas parādītu 
saistību starp direktīvu un transponēšanas 
pasākumiem, kā arī nodot tās atklātībā
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6.4.2005 A6-0004/11

GROZĪJUMS Nr. 11
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 11
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 pēc apspriešanās ar 
ražotāju un saskaņā ar I pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem ir atzinusi par 
visproblemātiskāko attiecībā uz otrreizēju 
izmantošanu, pārstrādāšanu un utilizāciju;
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6.4.2005 A6-0004/12

GROZĪJUMS Nr. 12
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā.
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 12
4. PANTA 19.a) PUNKTS (jauns)

19.a) “kompetentā iestāde” ir organizācija, 
piemēram, tehniskais dienests vai cita 
pastāvoša organizācija, ko ir norādījusi 
dalībvalsts un kas veic iepriekšēju 
izvērtēšanu un izdod atbilstības apliecību 
saskaņā ar šās direktīvas norādījumiem. 
Kompetentā iestāde var būt tipa 
apstiprināšanas iestādēm, ja tās kompetenci 
šajā jomā pienācīgi reģistrē. 
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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6.4.2005 A6-0004/13

GROZĪJUMS Nr. 13
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 13
5. PANTA 1. PUNKTS

1. vajadzības gadījumā EK tipa 
apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu 
attiecībā uz otrreizēju izmantošanu, 
pārstrādāšanu un utilizāciju dalībvalstis 
piešķir tikai tādiem transportlīdzekļu tipiem, 
kas atbilst šās direktīvas I pielikuma 
prasībām;

1. vajadzības gadījumā EK tipa 
apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu 
attiecībā uz otrreizēju izmantošanu, 
pārstrādāšanu un utilizāciju dalībvalstis 
piešķir tikai tādiem transportlīdzekļu tipiem, 
kas atbilst šās direktīvas prasībām;
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6.4.2005 A6-0004/14

GROZĪJUMS Nr. 14
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 14
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/EK1, ar ko nosaka 
transportlīdzekļu detaļu un materiālu 
kodēšanas standartus, ievērojot Direktīvu 
2000/53/EK;

Svītrots

1 OV L 53, 28.02.2003., 58. lpp.
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6.4.2005 A6-0004/15

GROZĪJUMS Nr. 15
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 15
6. PANTA 1.a) PUNKTS (jauns)

1.a) Saistībā ar iepriekšēju izvērtēšanu 
dalībvalstis nodrošina, ka transportlīdzekļa 
tipa būvēšanā izmantotie materiāli atbilst 
Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta noteikumiem.
Komisija atbilstīgi 9. pantā noteiktajai 
kārtībai nosaka sīki izstrādātas normas, kas 
ir nepieciešamas šā noteikuma ievērošanas 
pārbaudei.
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6.4.2005 A6-0004/16

GROZĪJUMS Nr. 16
iesniegusi Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 16
9. PANTS

Pielāgošana zinātnes un tehnikas attīstībai Grozījumi
Šās direktīvas grozījumus, kas ir 
nepieciešami pielāgošanai zinātnes un 
tehnikas attīstībai, pieņem Komisija saskaņā 
ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto 
procedūru.

Šās direktīvas grozījumus, kas ir 
nepieciešami pielāgošanai zinātnes un 
tehnikas attīstībai, pieņem Komisija saskaņā 
ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 
3. punktā noteikto regulatīvo procedūru.



AM\562695LV.doc PE 356.307v01-00

LV LV

6.4.2005 A6-0004/17

GROZĪJUMS Nr. 17
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 17
10. PANTS

1. Sākot no […… 12 mēnešiem un vienas 
dienas, kad stājas spēkā šī direktīva] 
attiecībā uz transportlīdzekļa tipu, kas atbilst 
šās direktīvas prasībām, dalībvalstis nevar:

1. Sākot no […… 12 mēnešiem no dienas, 
kad stājas spēkā šī direktīva] attiecībā uz 
transportlīdzekļa tipu, kas atbilst šās 
direktīvas prasībām, dalībvalstis nevar:

a) atteikties piešķirt EK vai valsts tipa 
apstiprinājumu;

a) atteikties piešķirt EK vai valsts tipa 
apstiprinājumu;

b) aizliegt jaunu transportlīdzekļu 
reģistrēsanu, pārdošanu vai nodošanu 
ekspluatācijā.

b) aizliegt jaunu transportlīdzekļu 
reģistrēsanu, pārdošanu vai nodošanu 
ekspluatācijā.

2. Sākot no […… 36 mēnešiem pēc tam, kad 
stājas spēkā šī direktīva] attiecībā uz 
transportlīdzekļa tipu, kas atbilst šās 
direktīvas prasībām, dalībvalstis nevar:

2. Sākot no […… 36 mēnešiem no dienas, 
kad stājas spēkā šī direktīva] attiecībā uz 
transportlīdzekļa tipu, kas atbilst šās 
direktīvas prasībām, dalībvalstis nevar:

a) atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu; a) atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu;

a) atteikties piešķirt valsts tipa 
apstiprinājumu.

a) atteikties piešķirt valsts tipa 
apstiprinājumu.

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

3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 
dalībvalstis no [...54 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]:

a) uzskata par nederīgām jaunu 
transportlīdzekļu apstiprinājuma apliecības 
saistībā ar Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 
1. punktu;

a) uzskata par nederīgām jaunu 
transportlīdzekļu apstiprinājuma apliecības 
saistībā ar Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 
1. punktu;
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b) atsakās reģistrēt, pārdot vai nodot 
ekspluatācijā jaunus transportlīdzekļus, 
izņemot gadījumus, kad piemēro Direktīvas 
70/156/EEK 8. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu.

b) atsakās reģistrēt, pārdot vai nodot 
ekspluatācijā jaunus transportlīdzekļus,, 
izņemot gadījumus, kad piemēro Direktīvas 
70/156/EEK 8. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu.

4. Direktīvas 7. pantu piemēro, sākot no 
[……12 mēnešiem un vienas dienas pēc 
tam, kad stājas spēkā šā direktīva].

4. Direktīvas 7. pantu piemēro, sākot no 
[……12 mēnešiem no dienas, kad stājas 
spēkā šā direktīva].
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6.4.2005 A6-0004/18

GROZĪJUMS Nr. 18
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 18
11. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis vismaz [……12 mēnešus pēc 
šās direktīvas stāšanās spēkā] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos aktus, 
kas ir nepieciešami šās direktīvas 
ievērošanai. Tās nekavējoties dara zināmus 
Komisijai attiecīgo noteikumu tekstus un 
atbilstības tabulu attiecībā uz noteikumiem 
un šo direktīvu.

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā [……12 mēnešus 
no šās direktīvas stāšanās spēkā dienas] 
pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas ir nepieciešami 
šās direktīvas ievērošanai. Tās nekavējoties 
dara zināmus Komisijai attiecīgo noteikumu 
tekstus.

Tās piemēro šos noteikumus, sākot no 
[……12 mēnešiem un vienas dienas pēc 
tam, kad stājas spēkā šā direktīva].

Tās piemēro šos noteikumus, sākot no 
[……12 mēnešiem no dienas, kad stājas 
spēkā šā direktīva].

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos 
ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu 
atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. 
Dalībvalstis nosaka to, kā izdarāma šāda 
atsauce.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos 
ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu 
atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. 
Dalībvalstis nosaka metodes šādu atsauču 
izdarīšanai.
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6.4.2005 A6-0004/19

GROZĪJUMS Nr. 19
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 19
I PIELIKUMA 4. PUNKTS

4. Atkarībā no transportlīdzekļa tipa izvēlas 
vienu references transportlīdzekli:

4. Ja apstiprinātājiestādei un ražotājam 
kopējiem spēkiem neizdodas noteikt, kura 
transportlīdzekļa tipa versija ir 
visproblemātiskākā attiecībā uz otrreizēju 
izmantošanu, pārstrādāšanu un utilizāciju, 
atkarībā no transportlīdzekļa tipa izvēlas 
vienu references transportlīdzekli:

a) no katra virsbūves tipa attiecībā uz M1 
transportlīdzekļiem, kā nosaka Direktīvas 
70/156/EEK II pielikuma 1. punkta C daļa;

a) no katra virsbūves tipa attiecībā uz M1 
transportlīdzekļiem, kā nosaka Direktīvas 
70/156/EEK II pielikuma 1. punkta C daļa;

b) no katra virsbūves tipa, t.i., furgona, 
šasijām ar kabīni, pikapiem utt. attiecībā uz 
N1 transportlīdzekļiem.

b) no katra virsbūves tipa, t.i., furgona, 
šasijām ar kabīni, pikapiem utt. attiecībā uz 
N1 transportlīdzekļiem.
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6.4.2005 A6-0004/20

GROZĪJUMS Nr. 20
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 20
I PIELIKUMA 5. PUNKTS

5. Lai izraudzītos references 
transportlīdzekli, jāņem vērā dažādu 
aprīkojuma līmeņu, kā arī papildu 
aprīkojuma pieejamība1.

5. Lai izraudzītos references 
transportlīdzekli, jāņem vērā šādi kritēriji:

Ar papildu aprīkojumu saprot papildu 
sastāvdaļas, ko var  pievienot 
transportlīdzeklim ražotāja uzraudzībā 
pirms transportlīdzekli reģistrē vai nodod 
ekspluatācijā.

- virsbūves tips;

- aprīkojuma līmeņu pieejamība1;
- pieejamais papildu aprīkojums, ko var 
pievienot transportlīdzeklim ražotāja 
uzraudzībā.

1 T.i., ādas polsterējums, auto radioiekārtas, 
gaisa kondicionēšana, lietie diski utt.

1 T.i., ādas polsterējums, auto radioiekārtas, 
gaisa kondicionēšana, lietie diski utt.
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6.4.2005 A6-0004/21

GROZĪJUMS Nr. 21
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 21
I PIELIKUMA 9. PUNKTS

9. Lai pārbaudītu sastāvdaļu materiālus un 
masu, ražotājs nodrošina transportlīdzekļa 
prototipus katram virsbūves tipam, kā arī 
sastāvdaļas, kas ir paredzētas šiem 
transportlīdzekļiem, kā prasa tipa 
apstiprināšanas iestāde.

9. Lai pārbaudītu sastāvdaļu materiālus un 
masu, ražotājs nodrošina transportlīdzekļus, 
kā arī sastāvdaļas, kā prasa tipa 
apstiprināšanas iestāde.
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GROZĪJUMS Nr. 22
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 22
IV PIELIKUMA 3.1. PUNKTS (F)

f) pārbaudīt 5. panta 3. punktā noteiktos 
sastāvdaļu marķējumus;

f) marķēt polimēru un elastomēru 
sastāvdaļas saskaņā ar Komisijas 
2003. gada 27. februāra Lēmumu, ar ko 
nosaka transportlīdzekļu detaļu un 
materiālu kodēšanas standartus, ievērojot 
Direktīvu 2000/53/EK1;
_______________________
1 OV L 53, 28.02.2003., 58. lpp.
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GROZĪJUMS Nr. 23
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 23
IV PIELIKUMA 1. PAPILDINĀJUMA 3. APAKŠPUNKTS

[……. tipa apstiprināšanas iestāde] [……. kompetentā iestāde]
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GROZĪJUMS Nr. 24
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 24
IV PIELIKUMA 1. PAPILDINĀJUMA PĒDĒJĀ RINDA APLIECĪBAS PARAUGĀ

Pielikumi:ražotāja ieteiktās stratēģijas 
apraksts otrreizējas izmantošanas, 
pārstrādāšanas un enerģijas atjaunošanas 
jomā

Pielikumi:ražotāja ieteiktās stratēģijas 
apraksts otrreizējas izmantošanas, 
pārstrādāšanas un utilizācijas jomā
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GROZĪJUMS Nr. 25
iesnieguši Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā,
Guido Sacconi un Marie-Noëlle Lienemann PSE grupas vārdā,
Holger Krahmer ALDE grupas vārdā

Ziņojums A6-0004/2005
Holger Krahmer
Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 25
V PIELIKUMA 2. PUNKTA 6. IEVILKUMS

– katalizatori; – emisija pēc attīrīšanas sistēmām 
(piemēram, katalizatoriem, daļiņu filtriem);


