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1-7 PAKEITIMAI 
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

PRANEŠIMAS Holger Krahmer A6-0004/2005
Motorinių transporto priemonių pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir atnaujinimas

Pasiūlymas dėl direktyvos
(KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

1 pakeitimas 
3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Pakartotinio naudojimo, perdirbimo 
bei atnaujinimo galimybės yra svarbūs ES 
aplinkos politikos tikslai, todėl visi 
suinteresuotieji sveikina Direktyvos 
2000/53/EB ir šios direktyvos indėlį.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymo preambulėje prasminga akcentuoti aplinkos politikos tikslus.

2 pakeitimas 
4 STRAIPSNIO 5 punktas

5) „reprezentacinė transporto priemonė“ – 
tai transporto priemonės tipo rūšis, kurią tipą 
tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į 
pakartotino naudojimo, perdirbimo ir 
utilizavimo galimybes, laiko 
problemiškiausia;

5) „referencinė transporto priemonė“ – tai 
transporto priemonės tipo rūšis, kurią tipą 
tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į 
pakartotino naudojimo, perdirbimo ir 
atnaujinimo galimybes, laiko 
problemiškiausia;

Tipą tvirtinanti institucija, gamintojui 
sutikus, šias transporto priemones atrenka 
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iš įvairių vieno tipo versijų.
Atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
- kėbulo tipas;
- galimi apdailos lygiai;
- pasirinktina įranga, kuri gali būti 
įmontuojama gamintojo atsakomybe;

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą (6.2.3 punktą) reikėtų pabrėžti, kad tipą tvirtinanti 
institucija atranką atlieka gamintojui sutikus, ir todėl tikslinga įtraukti siūlomus kriterijus.

3 pakeitimas 
5 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Gamintojas vadovaujasi Direktyvos 
2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies a punkto 
nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Kaip numatyta Direktyvoje 2000/53/EB, nuo 2003 m. liepos 1 d. transporto priemonių ar jų 
dalių gamybai draudžiama naudoti šviną, gyvsidabrį, kadmį ir šešiavalentį chromą. Transporto 
priemonės tipas negali būti tvirtinamas, jei transporto priemonės sudėtinės dalys pagamintos iš 
šių ar kitų medžiagų, neatitinkančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvos 
sąlygų.

4 pakeitimas 
5 STRAIPSNIO 3 DALIS

3) Tipą tvirtinanti institucija tikrina, ar iš 
polimerų arba elastomerų pagamintos ir 
pagal šios direktyvos I priedo 2 dalį į 
išmontavimo sąrašą įtrauktos sudėtinės dalys 
yra paženklintos laikantis 2003 m. vasario 
27 d. Komisijos sprendimo 2003/138/EB, 
nustatančio transporto priemonių sudėtinių 
dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal 
Direktyvą 200/53/EB, reikalavimų.

3) Tipą tvirtinanti institucija tikrina, ar 
gamintojas ėmėsi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad iš polimerų ir elastomerų 
pagamintos ir pagal šios Direktyvos I priedo 
2 dalį į išmontavimo sąrašą įtrauktos 
sudėtinės dalys yra paženklintos laikantis 
2003 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimo 
2003/138/EB, nustatančio transporto 
priemonių sudėtinių dalių ir medžiagų 
kodavimo standartus pagal Direktyvą 
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2000/53/EB, reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Paprastai iš polimerų ar elastomerų pagamintos dalys ženklinamos paskutiniame etape prieš 
pradedant gamybą, jau įvertinus transporto priemonės tipą. Taikant minėtą teisės aktą, 
gamintojas privalėtų gaminti papildomus prototipus, kad prieš pradedant tipo įvertinimą būtų 
pažymėtos iš polimerų ar elastomerų pagamintos sudėtinės dalys. Abiems pusėms būtų kur kas 
palankiau, jei leidimą išduodanti institucija patikrintų, ar gamintojas ėmėsi būtinų priemonių 
(ir tuo pačiu prisiima atsakomybę) užtikrinti, kad minėtos sudėtinės dalys yra paženklintos.  
Savaime suprantama, tipą tvirtinanti institucija vėliau dar kartą gali patikrinti gaminamą 
produktą.

5 pakeitimas 
6 STRAIPSNIO 3 DALIS

3) Pagal šios Direktyvos IV priedo 2 dalį 
valstybės narės paskiria kompetentingą 
instituciją, kuri atlieka pirminį tikrinimą ir 
išduoda atitikties pažymėjimą.

3. Pagal šios Direktyvos IV priedo 2 dalį 
valstybės narės paskiria kompetentingą 
instituciją, kuri atlieka pirminį tikrinimą ir 
išduoda atitikties pažymėjimą; šiai 
užduočiai vykdyti reikėtų paskirti jau 
esamas tokias institucijas;

Or. de

Pagrindimas

Įvairiose valstybėse narėse veikia už transporto priemonių tipų tikrinimą atsakingos 
institucijos. Labai svarbu, kad valstybinės įstaigos, tikrinančios, kaip laikomasi šios direktyvos 
nuostatų, būtų pripažintos ir autoritetingos institucijos, galinčios įvertinti transporto priemones 
bei jų gamybą. Jau veikiančios transporto priemonių tipus vertinančios institucijos gali atlikti 
šią funkciją, užtikrina teisinį tikrumą ir užkerta kelią konkurencijos iškraipymui Europoje.

6 pakeitimas 

10 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

3) Neįvykdžius šios Direktyvos reikalavimų, 
nuo [... 36 mėnesiai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] valstybės narės:

3. Neįvykdžius šios Direktyvos reikalavimų, 
nuo [.....54 mėnesiai nuo šios Direktyvos 
įsigaliojimo datos] valstybės narės:

Or. de
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Pagrindimas

Būtinybė vienu metu patikrinti visus visų gamintojų tipus tiek tipą nustatančioms institucijoms, 
tiek gamintojams sukels neįveikiamų administracinių sunkumų. Europoje šiuo metu yra apie 
600 tipų, kurių neįmanoma patikrinti per 36 mėnesius. Be to, remiantis ES praktika, pirmenybė 
teikiama naujų tipų tikrinimui. Taip pat reikėtų skirti naujus ir jau egzistuojančius tipus: 
Pirmenybę teikiant naujų tipų tikrinimui, būtina užtikrinti, jog patikrinami visi nauji rinkoje 
pasirodantys tipai. Vėliau palaipsniui būtų galima tikrinti jau egzistuojančius tipus.

7 pakeitimas 
I PRIEDO 4 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS 

4. Kiekvienam transporto priemonės tipui 
yra reprezentacinė transporto priemonė 
išrenkama iš:

4. Kai tipą tvirtinanti institucija ir 
gamintojas nesutaria dėl pakartotinio 
panaudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo 
požiūriu problematiškiausios tipo rūšies, 
kiekvienam transporto priemonės tipui 
referencinė transporto priemonė išrenkama 
iš:


