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TARKISTUKSET 1-7 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

MIETINTÖ: Holger Krahmer A6-0004/2005
Moottoriajoneuvojen uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja hyödynnettävyys

Ehdotus direktiiviksi
(KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistus

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Uudelleenkäytettävyys, 
kierrätettävyys ja hyödynnettävyys ovat 
EU:n ympäristöpolitiikan tärkeitä 
tavoitteita, ja sen vuoksi kaikki 
asianomaiset tahot suhtautuvat 
myönteisesti siihen, että direktiivillä 
2000/53/EY ja tällä direktiivillä 
panostetaan asiaan.

Perustelu

Johdanto-osassa on syytä korostaa ehdotuksen ympäristöpoliittisia tavoitteita.

Tarkistus 2
4 ARTIKLAN 5 KOHTA

5) 'vertailuajoneuvolla' ajoneuvotyypin 
versiota, jonka hyväksyntäviranomainen on 
katsonut olevan ongelmallisin 
uudelleenkäytettävyyden, 
kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden 
osalta;

5) 'vertailuajoneuvolla' ajoneuvotyypin 
versiota, jonka hyväksyntäviranomainen on 
katsonut olevan ongelmallisin 
uudelleenkäytettävyyden, 
kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden 
osalta;

Hyväksyntäviranomainen valitsee nämä 
ajoneuvot tyypin eri versioiden joukosta 
yhteisymmärryksessä valmistajan kanssa.
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Tässä yhteydessä on otettava huomioon 
seuraavat arviointiperusteet:
– rakenne
– tarjolla olevat varustelutasot
– tarjolla oleva erikoisvarustelu, joka 
tarvittaessa asennetaan ajoneuvoon 
valmistajan vastuulla;

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaisesti (6.2.3) on asianmukaista sekä selventää, että 
hyväksyntäviranomainen suorittaa valinnan yhteisymmärryksessä valmistajan kanssa, että 
ottaa mukaan ehdotetut perusteet.

Tarkistus 3
5 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Valmistajan on osoitettava 
noudattavansa direktiivin 2000/53/EY 
4 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
säännöksiä.

Perustelu

Direktiivissä 2000/53/EY kielletään lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuusiarvoisen kromin 
käyttö ajoneuvoissa ja niiden osissa 1. heinäkuuta 2003 alkaen. Tyyppihyväksyntää ei pitäisi 
myöntää, jos ajoneuvo sisältää näitä aineita muutoin kuin romuajoneuvodirektiivissä 
määriteltyjen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus 4
5 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Hyväksyntäviranomainen tarkastaa, että 
tämän direktiivin liitteessä I tarkoitettuun 
purkulistaan kuuluvat polymeereista ja 
elastomeereista koostuvat osat on merkitty 
ajoneuvojen osien ja materiaalien 
koodausstandardien vahvistamisesta 
romuajoneuvoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/53/EY nojalla 27 päivänä 
helmikuuta 2003 tehdyn komission 
päätöksen 2003/138/EY mukaisesti.

3. Hyväksyntäviranomaisen on 
tarkastettava, onko valmistaja ryhtynyt 
tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, 
että tämän direktiivin liitteessä I olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuun purkuluetteloon 
kuuluvat polymeereista ja elastomeereista 
koostuvat osat on merkitty ajoneuvojen 
osien ja materiaalien koodausstandardien 
vahvistamisesta romuajoneuvoista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/53/EY nojalla 27 päivänä 
helmikuuta 2003 tehdyn komission 
päätöksen 2003/138/EY mukaisesti.
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Perustelu

Käytännössä polymeereista ja elastomeereista valmistetut osat merkitään vasta viimeisessä 
vaiheessa, juuri ennen tuotannon aloittamista, kun tyyppitarkastus on jo suoritettu. Tämän 
säännöksen soveltaminen johtaisi siihen, että valmistajan olisi rakennettava lisää 
prototyyppejä, jotta polymeereista ja elastomeereista valmistetut osat voitaisiin merkitä 
tarkastusta varten. Kummankin osapuolen kannalta tehokkaampi ratkaisu olisi, jos 
hyväksyntäviranomainen tarkastaisi, että valmistaja on ryhtynyt tarvittaviin toimiin (ja ottanut 
täten vastuun) sen varmistamiseksi, että kyseiset osat merkitään. Hyväksyntäviranomainen voi 
luonnollisesti tehdä tarkastuksen myös vielä myöhempänä ajankohtana.

Tarkistus 5
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltiot nimittävät tämän direktiivin 
liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti 
toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan 
alustavan arvioinnin ja myöntämään 
vaatimustenmukaisuustodistuksen.

3. Jäsenvaltioiden on nimitettävä tämän 
direktiivin liitteessä IV olevan 2 kohdan 
mukainen toimivaltainen viranomainen, joka 
suorittaa alustavan arvioinnin ja myöntää 
vaatimustenmukaisuustodistuksen; 
tehtävään olisi nimitettävä jo olemassa 
olevia tämäntyyppisiä viranomaisia.

Perustelu

Jäsenvaltioilla on tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset. On erittäin tärkeää, että tämän 
direktiivin säännösten noudattamista valvovat valtion yksiköt ovat hyväksyttyjä ja arvostettuja 
viranomaisia, jotka kykenevät arvioimaan ajoneuvoja ja niiden rakennetta. Nykyiset 
tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset pystyvät siihen ja tuovat oikeusvarmuutta. Lisäksi 
näin vältetään kilpailun vääristyminen Euroopassa.

Tarkistus 6
10 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTO-OSA

Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei 
noudateta, jäsenvaltioiden on 
[……36 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen

Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei 
noudateta, jäsenvaltioiden on 
[……54 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta] alkaen

Perustelu
Jos kaikkien valmistajien kaikille ajoneuvotyypeille on tehtävä tyyppitarkastus samanaikaisesti, 
tämä merkitsee sekä hyväksyntäviranomaisille että valmistajille ylitsepääsemättömiä 
hallinnollisia ruuhkia. Euroopassa on tällä hetkellä noin 600 erilaista tyyppiä, joita ei millään 
voida tarkastaa 36 kuukauden kuluessa. Lisäksi EU:ssa noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan 
uusien tyyppien tarkastus suoritetaan ensin. On myös tehtävä ero uusien ja jo olemassa olevien 
tyyppien välillä: antamalla etusija uusien tyyppien tarkastukselle varmistetaan, että kaikki 
markkinoille tulevat uudet tyypit tarkastetaan. Jo olemassa olevat tyypit voidaan tarkastaa 
vähitellen myöhemmin.
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Tarkistus 7
LIITE I, 4 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

4. Ajoneuvotyypistä on valittava yksi 
viiteajoneuvo

4. Ajoneuvotyypistä on valittava yksi 
viiteajoneuvo, jos 
hyväksyntäviranomainen ei ole 
yhteisymmärryksessä valmistajan kanssa 
nimennyt sellaista ajoneuvotyypin 
versiota, jonka katsotaan olevan 
ongelmallisin uudelleenkäytettävyyden, 
kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden 
osalta


