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Ændringsforslag 

Ændringsforslag af Claude Turmes og Bart Staes  

Ændringsforslag 14 
Titlen 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til 
genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder og om ændring af 
Rådets direktiv 70/156/EØF 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til 
genbrugelighed, genvindelighed, 
nyttiggørelsesmuligheder og CO2-udslip og 
om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF 

Or. en 

Begrundelse 

Direktivet bør også indeholde mindstekrav om effektiv energiudnyttelse for nye typer af 
køretøjer, godkendt i EU. 
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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Ændringsforslag 15 
BETRAGTNING 3 A (ny) 

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

Or. de 

Begrundelse 

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

 

Ændringsforslag af Claude Turmes og Bart Staes  

Ændringsforslag 16 
BETRAGTNING 7 A (ny) 

 7a. Der er brug for foranstaltninger til 
begrænsning af køretøjers emissioner af 
drivhusgasser for at nå EU's målsætninger 
og forebygge farlige klimaforandringer. 
Der bør vedtages endnu flere instrumenter 
med henblik på at skabe incitamenter til at 
udvikle og producere køretøjer med 
betragteligt lavere emissioner end de 
maksimumsværdier der er stipuleret i dette 
direktiv. Gennemsnitsemissionerne for nye 
passagerkøretøjer i EU bør ikke overstige 
60g pr. kilometer i 2020. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette direktiv bør kun opstille mindstekrav, der er brug for andre instrumenter til at sikre 
lavere gennemsnitlige emissioner. I 1996 vedtog Fællesskabet en målsætning på 120 g pr. 
kilometer, som skulle være nået i 2005 (allersenest i 2010). [KOM(95) 689 endel; Rådets 
Konklusioner af 25.6.1996]. Med hybrid teknik, hydrogen-drevne køretøjer og biobrænd-
stoffer er det muligt at halvere gennemsnitsemissionerne for nye køretøjer yderligere i 2020. 
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Ændringsforslag af Claude Turmes og Bart Staes  

Ændringsforslag 17 
ARTIKEL 1, AFSNIT 1 

Dette direktiv fastlægger de administrative 
og tekniske bestemmelser for 
typegodkendelse af køretøjer omfattet af 
artikel 2 med henblik på at sikre, at deres 
komponenter og materialer kan genbruges, 
genvindes og nyttiggøres med mindst de 
procentsatser, der er anført i bilag I. 

Dette direktiv fastlægger de administrative 
og tekniske bestemmelser for 
typegodkendelse af køretøjer omfattet af 
artikel 2 med henblik på at indføre øvre 
begrænsninger af CO2-emissioner og sikre, 
at deres komponenter og materialer kan 
genbruges, genvindes og nyttiggøres med 
mindst de procentsatser, der er anført i bilag 
I. 

Or. en 

Begrundelse 

Direktivet bør også indeholde mindstekrav om effektiv energiudnyttelse for nye typer af 
køretøjer, godkendt i EU. 

 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt  

Ændringsforslag 18 
ARTIKEL 4, STK. 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 
producenten blandt de forskellige versioner 
af en type. 

 Der skal i den forbindelse tages hensyn til 
følgende kriterier: 
 

 - karrosseritype; 
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 - disponible udstyrsniveauer; 
 - disponibelt særudstyr, som i givet fald kan 

monteres i køretøjet på producentens 
ansvar. 

Or. de 

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 at indføre de foreslåede kriterier i selve forslaget. 

 

Ændringsforslag af Chris Davies  

Ændringsforslag 19 
ARTIKEL 4, STK. 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 af den godkendende 
myndighed, efter at denne har hørt 
producenten, identificeres som værende den 
mest problematiske med hensyn til 
genbrugelighed, genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder 

Or. en 

Begrundelse 

Producenterne skal inddrages i udpegningen af det rigtige køretøj, omend den endelige 
afgørelse bør ligge hos den godkendende myndighed. 

 

Ændringsforslag af Claude Turmes og Bart Staes  

Ændringsforslag 20 
ARTIKEL 5, STK. 2 A (nyt) 

 2a. Producenten overholder 
bestemmelserne i artikel 4, stk. 2 af direktiv 
2000/53/EF. 
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Or. en 

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 af Holger Krahmer  

Ændringsforslag 21 
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 producenten har truffet de 
nødvendige foranstaltninger  med henblik 
på 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 20031 om fastsættelse af 
kodningsstandarder for komponenter og 
materialer til køretøjer i overensstemmelse 
med direktiv 2000/53/EF. 

Or. de 

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. 

                                                 

1 EFT L 53 af 28.2.2003, s. 58. 
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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt  

Ændringsforslag 22 
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. En kompetent myndighed gennemfører 
den indledende vurdering og udsteder 
overensstemmelsesattesten. 

Or. de 

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, de giver 
retssikkerhed og forhindrer en konkurrenceforvridning i Europa. 

 

Ændringsforslag af Claude Turmes og Bart Staes  

Ændringsforslag 23 
ARTIKEL 7, INDLEDENDE AFSNIT 

Komponenter anført i bilag V til dette 
direktiv: 

Medmindre producenten bekræfter at 
komponenterne opfylder de gældende 
sikkerhedsnormer, giver alle nødvendige 
garantier og lever op til de nødvendige 
normer for produktansvar, som krævet i 
den nationale lovgivning, skal komponenter 
anført i bilag V til dette direktiv: 

Or. en 

 

Ændringsforslag af Claude Turmes og Bart Staes  

Ændringsforslag 24 
ARTIKEL 7 A (ny) 

 Artikel 7a 
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 CO2- emissionsgrænser 
 1. Fra 1. januar 2010 må medlemsstaterne 

kun give EF typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for så vidt angår CO2-
emissioner til køretøjstyper, der opfylder 
følgende krav: 

 - Fuldt udstyrede køretøjer af kategori M1 
og N1 må maksimalt have CO2-emissioner 
på 45 + (0,08 x køretøjets masse) g/km i 
2010, aftagende med 3% pr. år derefter. 

 2. Producenten skal give den godkendende 
myndighed adgang til alle de detaljerede, 
tekniske oplysninger , som er nødvendige 
for at efterprøve om bestemmelserne i stk. 1 
er opfyldt. 

Or. en 

Begrundelse 

EU har opstillet en målsætning om CO2-emissioner på 120 g/km for M1-køretøjer; den skal 
være opfyldt i 2010. For at opfylde denne målsætning, skulle det årlige fremskridt i perioden 
2004-2010 være på 4,3% om året; til sammenligning nåede man op på 1,6% om året mellem 
1995 og 2003. Der er derfor brug for supplerende foranstaltninger for at opfylde målet for 
2010. Dette direktiv er ikke egnet til at tackle problemet om gennemsnitlige CO2-emissioner 
for nye solgte  biler, eftersom det omhandler godkendelsen af individuelle typer af køretøjer 
snarere end godkendelse af brændstofblandinger. Derfor udvikles der en strategi gående ud 
på at opstille maksimumsgrænser for CO2 pr. type køretøj. Den formel vi præsenteres for er 
en kompilering af japanske normer for lette køretøjer (med virkning fra 2010) og anden fase 
af de kinesiske normer for tunge køretøjer (med virkning fra juli 2008), strammet op med ca. 
10% for lette køretøjers vedkommende og omkring 15% for tunge køretøjers vedkommende. I 
tilgift har man medtaget N1-køretøjer (lette, kommercielle køretøjer eller varevogne), hvilket 
kan lade sig gøre p.g.a. den massive afhængighed af CO2-normer. Disse normer ville bringe 
Europa på linje med global "bedste praksis" og effektivt hjælpe europæisk industri i dens 
forberedelser på at leve op til japanske og kinesiske bestemmelser og på den måde lette 
adgangen til disse markeder. 

 

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt  

Ændringsforslag 25 
ARTIKEL 10, STK. 3, INDLEDENDE AFSNIT 

3. Med virkning fra [……36 måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden] skal 

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

medlemsstaterne, hvis kravene i dette 
direktiv ikke er opfyldt: 

Or. de 

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 af Dagmar Roth-Behrendt  

Ændringsforslag 26 
ARTIKEL 10, STK. 3, INDLEDENDE AFSNIT 

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: 

Or. de 

Begrundelse 

Producenterne bør gives tilstrækkeligt med tid til at godkende typer, der allerede findes på 
markedet. I lovgivningen omkring skrotning opereres der med en overgangstid på 12 måneder 
for typer på markedet. Den foreslåede tidsramme tager højde for, at der på den ene side er 
visse type der udskiftes med andre modeller, og at der på den anden side er typer med 
længere levetid, som bør medtages i direktivet. 

 

Ændringsforslag af Chris Davies  

Ændringsforslag 27 
ARTIKEL 10, STK. 3, INDLEDENDE AFSNIT 

3. Med virkning fra [……36 måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden] skal 

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

medlemsstaterne, hvis kravene i dette 
direktiv ikke er opfyldt: 

Or. en 

Begrundelse 

Måldatoen skal vedblive med at være miljømæssigt ambitiøs, samtidig med at der tages 
hensyn til de praktiske vanskeligheder branchen ville komme ud for, hvis det forlangtes at den 
skulle overholde en frist på 36 måneder. 

 

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt  

Ændringsforslag 28 
BILAG I, PUNKT 9 A (nyt) 

 9a. Med henblik på en kontrol af, om man 
når de mål, der er sat med dette direktiv, 
kan myndigheden i forståelse med 
producenten vælge andre muligheder for 
kontrol. Disse kan afvige fra de her 
beskrevne muligheder, forudsat de 
indebærer brugbare muligheder for 
kontrol. 

Or. de 

Begrundelse 

I stedet for at foreskrive bestemte muligheder for kontrol, bør myndigheden stå frit til også at 
vælge andre muligheder, hvis dette betyder at myndigheden og producenten derved bruger 
færre ressourcer. Samtidig skal det dog sikres, at disse andre muligheder for kontrol er til at 
blive klogere af. Denne anden betingelse er en garanti for, at direktivets målsætninger 
opfyldes. 
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