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PREDLOG SPREMEMB 1-7 
vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

POROČILO - Holger Krahmer A6-0004/2005
Ponovna uporabnost, recikliranje in predelava motornih vozil

Predlog direktive 
(KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 3a (novo)

(3a) Ponovna uporabnost, recikliranje in 
predelava so pomembni cilji okoljske 
politike EU, zato vse zadevne strani 
pozdravljajo prispevke direktive 2000/53/ES 
in te direktive.

Obrazložitev

Okoljske cilje predloga je smiselno izpostaviti v uvodni izjavi. 

Predlog spremembe 2
ČLEN 4, TOČKA 5

(5) "referenčno vozilo" je različica tipa 
vozila, ki ga homologacijski organ opredeli 
kot najbolj problematičnega z vidika 
možnosti recikliranja, ponovne uporabnosti 
in predelave;

(5) "referenčno vozilo" pomeni različico tipa 
vozila, ki ga homologacijski organ opredeli 
kot najbolj problematičnega z vidika 
možnosti ponovne uporabnosti, recikliranja 
in predelave;

Ta vozila izmed različnih verzij v okviru 
tipa vozila določi homologacijski organ v 
dogovoru s proizvajalcem.
Upoštevajo se naslednja merila:
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– tip karoserije;
– razpoložljiva stopnja prilagoditve;
– razpoložljiva dodatna oprema, ki se lahko 
doda na odgovornost proizvajalca;

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije (pod 6.2.3.) mora biti jasno, da mora homologacijski organ 
izbrati vozilo v dogovoru s proizvajalcem in na podlagi predlaganih meril. 

Predlog spremembe 3
ČLEN 5, ODSTAVEK 2a (novo)

2a. Proizvajalec dokaže skladnost z 
določbami člena 4(2)(a) Direktive 
2000/53/ES.

Obrazložitev

Direktiva 2000/53/ES po juliju 2003 v vozilih ali njihovih sestavnih delih prepoveduje svinec, 
živo srebro, kadmij ali šestvalentni krom. Če vozilo vsebuje te vsebine, ki presegajo pogoje, 
določene v direktivi ELV, se homologacija ne dodeli.

Predlog spremembe 4
ČLEN 5, ODSTAVEK 3

3. Homologacijski organ preveri, da so 
sestavni deli iz polimerov in elastomerov, 
vključeni v seznam za razstavljanje iz 
odstavka 2 Priloge I te direktive, označeni v 
skladu s Sklepom Komisije 2003/138/ES z 
dne 27. februarja 2003, ki v skladu z 
Direktivo 2000/53/ES vzpostavlja standarde 
za kodiranje sestavnih delov in materialov 
za vozila.

3. Homologacijski organ preveri, ali je 
proizvajalec sprejel predpisane ukrepe za 
zagotovitev, da so sestavni deli iz polimerov 
in elastomerov, vključeni v seznam za 
razstavljanje iz odstavka 2 Priloge I k tej 
direktivi, označeni v skladu z Odločbo 
Komisije 2003/138/ES z dne 27. februarja 
2003 o določitvi šifrirnih standardov 
sestavnih delov in materialov za vozila v 
skladu z Direktivo 2000/53/ES.

Obrazložitev

V praksi se sestavni deli iz polimerov in elastomerov označijo šele v zadnji fazi pred začetkom 
produkcije, ko se že zaključi postopek homologacije. Uporaba te določbe bi od proizvajalcev 
zahtevala, da dodajo dodatne prototipe, da bi bili sestavni deli iz polimerov in elastomerov v 
postopku homologacije označeni. Za obe strani učinkovitejša rešitev bi bila, da homologacijski 
organi preverijo, če je proizvajalec pravilno označil ustrezne sestavne dele (s čimer prevzame 
odgovornost). Seveda pa homologacijski organ lahko naknadno izvaja nadaljnja preverja.
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Predlog spremembe 5
ČLEN 6, ODSTAVEK 3

3. Države članice v skladu z odstavkom 2 
Priloge IV te direktive imenujejo pristojni 
organ, ki bo izvajal predhodno ocenjevanje 
in izdal potrdilo o skladnosti.

3. Države članice v skladu z odstavkom 2 
Priloge IV k tej direktivi imenujejo pristojni 
organ, ki bo izvajal predhodno ocenjevanje 
in izdal potrdilo o skladnosti; imenujejo se 
že obstoječi tovrstni organi.

Obrazložitev

Organi za homologacijo v državah članicah že obstajajo. Zelo pomembno je, da so nacionalni 
organi, ki so odgovorni za preverjanje skladnosti z določbami te direktive, spoštovani in 
priznani organi, ki so sposobni oceniti vozilo in njihovo strukturo. Obstoječi organi za 
homologacijo to lahko počnejo in zagotavljajo pravno varnost in preprečijo kakršno koli 
izkrivljanje konkurence v Evropi. 

Predlog spremembe 6
ČLEN 10, ODSTAVEK 3, UVODNI DEL

3. Z začetkom veljavnosti [… 36 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive] morajo 
države članice, v kolikor se zahteve te 
direktive ne upoštevajo:

3. Z začetkom veljavnosti [… 54 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive] države 
članice, v kolikor zahteve te direktive niso 
izpolnjene:

Obrazložitev

Potreba, da se istočasno izvede homologacija vseh tipov vozil različnih proizvajalcev bo 
ustvarila administrativna ozka grla in nepremostljive težave tako za homologacijske organe kot 
za proizvajalce. Samo v Evropi trenutno obstaja okrog 600 tipov, kar pa onemogoča izvedbo 
homologacije v 36 mesecih. Še več, prednostno izvajanje homologacije za nove tipe bi bilo 
dosledno z že vzpostavljeno prakso v EU. Poleg tega je potrebno razlikovati med novimi in 
obstoječimi tipi: prednostno izvajanje homologacije novih tipov bo zagotavljalo, da so 
preverjeni vsi tipi, ki pridejo na trg. Postopek homologacije se obstoječim tipom lahko izvede 
kasneje.

Predlog spremembe 7
PRILOGA I, TOČKA 4, UVODNI DEL 

4. Za vsak tip vozila se izbere referenčno 
vozilo, in sicer:

4. Če homologacijski organ in 
proizvajalec ne določita najbolj 
problematične različice tipa vozila z vidika 
možnosti ponovne uporabnosti, 
recikliranja in predelave, se za vsak tip 
vozila izbere referenčno vozilo, in sicer:


