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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΚΘΕΣΗ Holger Krahmer A6-0004/2005
Επανάχρηση, ανακύκλωση και ανάκτηση οχημάτων με κινητήρα

Πρόταση οδηγίας
(COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα)

(3α) Η δυνατότητα επανάχρησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης αποτελεί 
σημαντικό στόχο της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ και για τον λόγο αυτόν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοιχαιρετίζουν τη 
συμβολή της οδηγίας 2000/53/ΕΚ καθώς 
και της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμισθούν στο προοίμιο οι στόχοι της πρότασης στον τομέα της 
πολιτικής για το περιβάλλον.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 4, ΣΗΜΕΙΟ 5

5) ως «όχημα αναφοράς» νοείται η έκδοση 
ενός τύπου οχήματος, την οποία η αρμόδια 
για την έγκριση αρχή χαρακτηρίζει ως την 
πλέον προβληματική από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης·

5) ως «όχημα αναφοράς» νοείται η έκδοση 
ενός τύπου οχήματος, την οποία η αρμόδια 
για την έγκριση αρχή χαρακτηρίζει ως την 
πλέον προβληματική από την άποψη της 
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης·
Τα οχήματα αυτά επιλέγονται από την 
αρμόδια για την έγκριση αρχή, σε 
συμφωνία με τον κατασκευαστή, από τις 
διάφορες εκδόσεις ενός τύπου οχήματος.
Εν προκειμένω πρέπει να λαμβάνονται 
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υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
- ο τύπος του αμαξώματος·
- τα προσφερόμενα επίπεδα εξοπλισμού·
- ο προσφερόμενος ειδικός εξοπλισμός που 
τοποθετείται ενδεχομένως στο όχημα με 
ευθύνη του κατασκευαστή.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής (βλ. υπό 6.2.3.) πρέπει να καταστεί σαφές ότι η 
επιλογή διενεργείται από την αρμόδια για την έγκριση αρχή σε συμφωνία με τους κατασκευαστές 
και για το σκοπό αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν τα προταθέντα κριτήρια.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Α (νέα)

2α. Ο κατασκευαστής αποδεικνύει την 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4, 
παράγραφος 2, στοιχείο α), της οδηγίας 
2000/53/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/53/ΕΚ απαγορεύει τη χρησιμοποίηση μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου ή 
εξασθενούς χρωμίου στα οχήματα και στα κατασκευαστικά τους στοιχεία μετά την 1η Ιουλίου 
2003. Η έγκριση τύπου δεν πρέπει να χορηγείται εάν το όχημα περιέχει τις ουσίες αυτές χωρίς να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της 
ζωής τους.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3) Η αρμόδια για την έγκριση αρχή 
εξακριβώνει ότι τα κατασκευαστικά 
στοιχεία από πολυμερή ή ελαστομερή υλικά 
τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
αποσυναρμολόγησης του παραρτήματος Ι 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας 
φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την 
απόφαση 2003/138/EK της Επιτροπής, της 
27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση 
προτύπων κωδικοποίησης για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά 
οχημάτων δυνάμει της οδηγίας 2000/53/EK.

3) Η αρμόδια για την έγκριση αρχή εξετάζει 
εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα 
κατασκευαστικά στοιχεία από πολυμερή ή 
ελαστομερή υλικά τα οποία 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
αποσυναρμολόγησης του παραρτήματος Ι 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας 
φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την 
απόφαση 2003/138/EK της Επιτροπής, της 
27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση 
προτύπων κωδικοποίησης για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά 
οχημάτων δυνάμει της οδηγίας 2000/53/EK.

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, τα κατασκευαστικά στοιχεία από πολυμερή ή ελαστομερή υλικά δεν επισημαίνονται 
πριν από την τελευταία φάση που προηγείται της έναρξης παραγωγής, εάν έχει ήδη περατωθεί η 
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αξιολόγηση του τύπου. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα είχε ως αποτέλεσμα να είναι ο 
κατασκευαστής υποχρεωμένος να κατασκευάζει πρόσθετα πρωτότυπα, ώστε να επισημαίνει τα 
κατασκευαστικά στοιχεία από πολυμερή ή ελαστομερή υλικά τη στιγμή της αξιολόγησης. Μία πιο 
αποτελεσματική για αμφότερες τις πλευρές λύση θα ήταν να εξακριβώνει η αρμόδια για την 
έγκριση αρχή, εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα (αναλαμβάνοντας με αυτόν τον 
τρόπο και την ευθύνη), ώστε να διασφαλίσει την επισήμανση των εν λόγω κατασκευαστικών 
στοιχείων. Η αρμόδια για την έγκριση αρχή μπορεί φυσικά να ελέγξει εκ νέου τον κατασκευαστή 
σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παραρτήματος IV της παρούσας οδηγίας, για 
τη διενέργεια της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης και την έκδοση του 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παραρτήματος IV της παρούσας οδηγίας, για 
τη διενέργεια της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης και την έκδοση του 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης· εφόσον 
υφίστανται ήδη αντίστοιχες αρχές, θα 
πρέπει να οριστούν αυτές.

Αιτιολόγηση

Αρχές για την αξιολόγηση τύπου υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη. Είναι μείζονος σημασίας να 
τυγχάνουν οι κρατικές υπηρεσίες που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας 
αποδοχής και σεβασμού ώστε να είναι εις θέσιν να αξιολογούν τα οχήματα και την κατασκευή 
τους. Οι υφιστάμενες αρχές για την αξιολόγηση τύπου έχουν τη σχετική δυνατότητα, 
εξασφαλίζουν ασφάλεια δικαίου και αποτρέπουν τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

 Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3. Με ισχύ από [……36 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

3. Με ισχύ από [……54 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη ταυτόχρονης αξιολόγησης του τύπου για όλους τους τύπους όλων των κατασκευαστών, 
έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανυπέρβλητων διοικητικών δυσκολιών τόσο για τις αρμόδιες 
για την έγκριση αρχές όσο και για τους κατασκευαστές. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα 
600 περίπου τύποι, οι οποίοι είναι αδύνατο να αξιολογηθούν εντός 36 μηνών. Επιπλέον, η 
απόδοση προτεραιότητας στην αξιολόγηση νέων τύπων ανταποκρίνεται στις πρακτικές που 
εφαρμόζονται στην ΕΕ. Εξάλλου, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ νέων και ήδη 
υπαρχόντων τύπων: εάν έχει προτεραιότητα η αξιολόγηση νέων τύπων, τότε διασφαλίζεται ότι 
υποβάλλονται σε αξιολόγηση όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά τύποι. Στη συνέχεια, μπορούν 
να αξιολογηθούν οι ήδη υπάρχοντες τύποι.
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Τροπολογία 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

4. Όσον αφορά τον τύπο οχήματος, 
επιλέγεται ένα όχημα αναφοράς:

4. Εφόσον η αρμόδια για την έγκριση 
αρχή και ο κατασκευαστής δεν 
εντοπίσουν σε συμφωνία μεταξύ τους την  
πλέον προβληματική έκδοση ενός τύπου 
οχήματος από την άποψη της 
δυνατότητας επανάχρησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης, επιλέγεται 
όσον αφορά τον τύπο οχήματος, ένα όχημα 
αναφοράς:


