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MUUDATUSETTEPANEKUD 1-7 
Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

RAPORTÖÖR: Holger Krahmer A6-0004/2005
Mootorsõidukite korduvkasutus, ringlussevõetavus ja taaskasutatavus

Direktiivi ettepanek
(KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 3 A (uus)

3 a) Korduvkasutatavus, ringlussevõetavus 
ja taaskasutatavus on ELi 
keskkonnapoliitika olulised eesmärgid, 
mistõttu kõik osalised tervitavad 
direktiiviga 2000/53/EÜ ja käesoleva 
direktiiviga antud panust.

Selgitus

It seems worthwhile to emphasise the proposal's environmental objectives in the recitals. 

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 4 PUNKT 5

5) "võrdlussõiduk" on sõidukitüübi versioon, 
mille kinnitav ametiasutus on tunnistanud 
korduvkasutatavuse, taaskasutatavuse ja 
taastatavusega osas kõige 
problemaatilisemaks;

5) "võrdlussõiduk" on sõidukitüübi versioon, 
mille kinnitav ametiasutus on tunnistanud 
korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse ja 
taaskasutatavuse osas kõige 
problemaatilisemaks;

Nimetatud sõidukid valib kinnitav 
ametiasutus tootja nõusolekul välja ühe 
tüübi erinevate variantide hulgast.
Seejuures tuleb võtta arvesse järgmiseid 
aspekte:
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 - keretüüp;
 - pakutavad sisustustasemed;
 pakutav erisisustus, millega tootja 
vastutusel sõidukit võimaluse korral 
täiendatakse;

Selgitus

In line with the Commission proposal (under 6.2.3.), it should be made clear that vehicles must 
be chosen by the approval authority in agreement with the manufacturer and on the basis of the 
proposed criteria. 

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 5 LÕIGE 2A (uus)

2 a. Tootja näitab vastavust direktiivi 
2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2a sätetele.

Selgitus

The Directive 2000/53/EC bans lead, mercury, cadmium or hexavalent chromium in vehicles or 
their components after 1 July 2003. Type approval should not be granted if the vehicle contains 
these substances other than under the conditions specified in the ELV Directive.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 5 LÕIGE 3

3. Kinnitav ametiasutus kontrollib, kas 
polümeerist või elastomeerist valmistatud ja 
demontaažinimekirjas vastavalt antud 
direktiivi lõike 2 I lisale märgitud osad on 
märgistatud vastavalt Euroopa Komisjoni 
27. veebruari 2003. aasta otsusele, millega 
kehtestatakse sõidukite osade ja materjalide 
kodeerimisstandardid vastavalt direktiivile 
2000/53/EÜ.

3. Kinnitav ametiasutus kontrollib, kas 
tootja on võtnud vajalikud meetmed 
tagamaks, et polümeerist või elastomeerist 
valmistatud ja demontaažinimekirjas 
vastavalt antud direktiivi lõike 2 I lisale 
märgitud osad on märgistatud vastavalt 
komisjoni 27. veebruari 2003. aasta otsusele, 
millega kehtestatakse sõidukite osade ja 
materjalide kodeerimisstandardid vastavalt 
direktiivile 2000/53/EÜ.

Selgitus

In practice, components made of polymers or elastomers are not marked until the final 
pre-production phase, when the type-approval process has already been completed. Applying 
this provision would require manufacturers to build additional prototypes so that components 
made of polymers or elastomers are marked when type-approval checks are carried out. A 
more efficient arrangement for both sides would require the type-approval authority to check 
that the manufacturer has taken the requisite steps (and thus also accepts responsibility) for 
ensuring that the relevant components are marked. Naturally enough, the type-approval 
authority may subsequently carry out further checks.
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Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 6 LÕIGE 3

3. Vastavalt antud direktiivi lõike 2 IV lisale 
nimetavad liikmesriigid ametiasutuse, mis 
viib läbi eelkontrolli ja annab välja 
eelkontrolli tõendi.

3. Vastavalt antud direktiivi IV lisa lõikele 2 
nimetavad liikmesriigid ametiasutuse, mis 
viib läbi eelkontrolli ja annab välja 
vastavustunnistuse; selliste ametiasutuste 
eelneva olemasolu korral tuleks neid 
selleks volitada:

Selgitus

Type-approval authorities already exist in the Member States. It is of great importance that the 
national authorities responsible for monitoring compliance with the provisions of this directive 
are accepted and respected bodies, able to assess vehicles and their construction. The existing 
type-approval authorities are in a position to do this and provide legal certainty and prevent 
any distortion of competition in Europe. 

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 10 LÕIKE 3 SISSEJUHATAV OSA

3. Alates […….36 kuu möödumisest pärast 
antud direktiivi jõustumist] peavad 
liikmesriigid, juhul kui antud direktiivi 
nõudmised pole täidetud:

3. Alates […….54 kuu möödumisest pärast 
antud direktiivi jõustumist] peavad 
liikmesriigid, juhul kui antud direktiivi 
nõudmised pole täidetud:

Selgitus

The need to approve all types produced by all manufacturers at the same time would give rise 
to administrative bottlenecks, creating insurmountable problems both for the type-approval 
authorities and for manufacturers. In Europe alone some 600 types currently exist, making 
approval within 36 months an impossibility. Moreover, giving priority to the approval of new 
types would be consistent with established practice in the EU. In addition, a distinction should 
be drawn between new and existing types: if priority is given to the approval of new types, this 
will ensure that all types which come on to the market have been checked. Existing types can 
then go through the approval process at a later date.

Muudatusettepanek 7
I LISA PUNKT 4 SISSEJUHATAV OSA 

4. Iga sõidukitüübi jaoks valitakse välja 
võrdlussõiduk:

4. Juhul kui kinnitav ametiasutus ja tootja 
ei suuda ühiselt kindlaks määrata 
korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse 
ja taaskasutatavuse osas kõige 
problemaatilisemat sõidukitüübi 
versiooni, valitakse iga sõidukitüübi jaoks 
välja võrdlussõiduk:


