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6.4.2005 A6-0004/8

PREDLOG SPREMEMBE 8
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt v imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, 
Marie-Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 1a (novo)

(1a) Ponovna uporabnost sestavnih delov, 
recikliranje in predelava materialov 
predstavlja pomemben del strategije 
Skupnosti za ravnanje z odpadki. Zato se od 
proizvajalcev in njihovih dobaviteljev 
zahteva, da v začetni fazi razvijanja novih 
vozil vključijo te vidike za lažje ravnanje z 
vozili ob koncu njihove življenjske dobe 
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6.4.2005 A6-0004/9

PREDLOG SPREMEMBE 9
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 13

(13) Ukrepi, potrebni za prilagoditev te 
direktive tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, se sprejmejo v skladu s členom 13 
Direktive 70/156/EGS.

(13) Ukrepi, potrebni za prilagoditev te 
direktive tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 13 (3) 
Direktive 70/156/EGS.
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6.4.2005 A6-0004/10

PREDLOG SPREMEMBE 10
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 14A (novo)

(14a) Države članice se v skladu z 
odstavkom 34 Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje 
vzpodbuja, naj zase in za interese Skupnosti 
sestavijo lastne tabele, s katerimi čim boljše 
prikažejo povezavo med direktivo in 
prenosom ukrepov in njihovo objavo.
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6.4.2005 A6-0004/11

PREDLOG SPREMEMBE 11
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 11
ČLEN 4, TOČKA 5

5) "referenčno vozilo" je različica tipa 
vozila, ki ga homologacijski organ v zvezi z 
njihovo možnostjo recikliranja, ponovne 
uporabnosti in predelave označi za najbolj 
problematičnega;

5) "referenčno vozilo" je različica tipa 
vozila, ki ga homologacijski organ, v 
posvetovanju s proizvajalcem in v skladu z 
merili, določenimi v Prilogi I v zvezi z 
njihovo možnostjo recikliranja, ponovne 
uporabnosti in predelave označi za najbolj 
problematičnega;
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6.4.2005 A6-0004/12

PREDLOG SPREMEMBE 12
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 12
ČLEN 4, TOČKA 19 A (novo)

(19a) 'pristojni organ' je subjekt, npr. 
tehnična služba ali drug obstoječi organ, ki 
ga država članica prijavi za opravljanje 
predhodne ocene in za izdajanje potrdila o 
skladnosti, v skladu s predpisi te direktive.   
Pristojni organ je lahko homologacijski 
organ, katerega pristojnost na tem področju 
je ustrezno dokumentirana. 
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6.4.2005 A6-0004/13

PREDLOG SPREMEMBE 13
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 13
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

1. Države članice izdajo homologacijo ES 
ali nacionalno homologacijo glede ponovne 
uporabnosti, možnosti recikliranja in 
predelave vozil, samo za tipe vozil, ki 
izpolnjujejo zahteve iz Priloge I te direktive.

1. Države članice izdajo homologacijo ES 
ali nacionalno homologacijo glede ponovne 
uporabnosti, možnosti recikliranja in 
predelave vozil, samo za tipe vozil, ki 
izpolnjujejo zahteve te direktive.
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6.4.2005 A6-0004/14

PREDLOG SPREMEMBE 14
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 14
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 20031, ki v skladu z 
Direktivo 2000/53/ES vzpostavlja standarde 
za kodiranje sestavnih delov in materialov 
za vozila.

črtano

1 UL L 53, 28.2.2003, str. 58.
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6.4.2005 A6-0004/15

PREDLOG SPREMEMBE 15
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 15
ČLEN 6, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Države članice v okviru predhodne 
ocene zagotovijo, da so surovine, 
uporabljene za proizvodnjo za tip vozila, 
skladne z določbami člena 4(2)(a) Direktive 
2000/53/ES. 
Komisija  v skladu s postopkom iz člena 9 
določi natančna pravila za preverjanje 
izpolnjevanja te določbe.
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6.4.2005 A6-0004/16

PREDLOG SPREMEMBE 16
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 16
ČLEN 9

Prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu 
napredku

Predlogi sprememb

Komisija v skladu s postopkom iz člena 13 
Direktive 70/156/EGS sprejme predloge 
sprememb te direktive, potrebne za 
prilagoditev te direktive znanstvenemu in 
tehničnemu napredku.

Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 13(3) Direktive 
70/156/EGS sprejme predloge sprememb te 
direktive, potrebne za prilagoditev te 
direktive znanstvenemu in tehničnemu 
napredku.
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6.4.2005 A6-0004/17

PREDLOG SPREMEMBE 17
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 17
ČLEN 10

1. Z začetkom veljavnosti [.......12 mesecev 
in en dan po začetku veljavnosti te 
direktive] države članice za tip vozila, ki 
izpolnjuje zahteve te direktive, ne morejo:

1. Z začetkom veljavnosti [......12 mesecev 
od datuma začetka veljavnosti te direktive] 
države članice za tip vozila, ki izpolnjuje 
zahteve te direktive, ne morejo:

(a) zavrniti izdaje ES ali nacionalne 
homologacije,

(a) zavrniti izdaje ES ali nacionalne 
homologacije,

(b) prepovedati registracijo, prodajo ali 
začetek uporabe novih vozil.

(b) prepovedati registracijo, prodajo ali 
začetek uporabe novih vozil.

2. Z začetkom veljavnosti [......36 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive] morajo 
države članice za tip vozila, ki ne izpolnjuje 
zahtev te direktive:

2. Z začetkom veljavnosti [......36 mesecev 
od datuma začetka veljavnosti te direktive] 
države članice za tip vozila, ki izpolnjuje 
zahteve te direktive, ne morejo:

(a) zavrniti izdajo ES homologacije; (a) zavrniti izdajo ES homologacije;

(b) zavrniti izdajo nacionalne homologacije. (b) zavrniti izdajo nacionalne homologacije.

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

Z začetkom veljavnosti [.......54 mesecev od 
datuma začetka veljavnosti te direktive] 
morajo države članice, če se zahteve te 
direktive ne upoštevajo:

(a) upoštevati potrdila o skladnosti, ki 
spremljajo nova vozila, kot neveljavna za 
namene člena 7(1) Direktive 70/156/EGS;

(a) upoštevati potrdila o skladnosti, ki 
spremljajo nova vozila, kot neveljavna za 
namene člena 7(1) Direktive 70/156/EGS;

(b) zavrniti registracijo, prodajo ali začetek 
uporabe novih vozil, razen v primerih 
uporabe člena 8(2)(b) Direktive 

(b) zavrniti registracijo, prodajo ali začetek 
uporabe novih vozil, razen v primerih 
uporabe člena 8(2)(b) Direktive 
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70/156/EGS. 70/156/EGS.

4. Člen 7 se uporablja od [......12 mesecev in 
en dan po začetku veljavnosti te direktive].

4. Člen 7 se uporablja od [......12 mesecev od 
datuma začetka veljavnosti te direktive].
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6.4.2005 A6-0004/18

PREDLOG SPREMEMBE 18
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 18
ČLEN 11, ODSTAVEK 1

1. Države članice sprejmejo in objavijo 
najkasneje do [.......12 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive] zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 
besedilo teh predpisov in primerjalno tabelo 
med temi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo in objavijo 
najkasneje do [.......12 mesecev od datuma 
začetka veljavnosti te direktive] zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 
besedila teh predpisov.

Predpisi se uporabljajo od [......12 mesecev 
in en dan po začetku veljavnosti te 
direktive].

Člen 7 se uporablja od [...... 12 mesecev od 
datuma začetka veljavnosti te direktive].

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Metode 
sklicevanja določijo države članice.
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6.4.2005 A6-0004/19

PREDLOG SPREMEMBE 19
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 19
DODATEK I, TOČKA 4

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

5. Če homologacijski organ in proizvajalec 
skupaj ne označita najbolj problematične 
različice tipa vozila glede na možnost 
recikliranja, ponovne uporabnosti in 
predelave, se izbere referenčno vozilo, in 
sicer:

a) v primeru vozil M1 za vsak "tip 
nadgradnje", kot je določeno v oddelku C 
odstavka 1 Priloge II k Direktivi 
70/156/EGS;

a) v primeru vozil M1 za vsak "tip 
nadgradnje", kot je določeno v oddelku C 
odstavka 1 Priloge II k Direktivi 
70/156/EGS;

b) v primeru vozil N1 za vsak "tip 
nadgradnje", npr. dostavno vozilo, ogrodje 
vozila s kabino, lahki dostavni tovornjak itd.

b) v primeru vozil N1 za vsak "tip 
nadgradnje", npr. dostavno vozilo, ogrodje 
vozila s kabino, lahki dostavni tovornjak itd.
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6.4.2005 A6-0004/20

PREDLOG SPREMEMBE 20
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 20
DODATEK I, TOČKA 5

5. Pri izbiri referenčnega vozila se 
upoštevata razpoložljiva notranja in 
dodatna oprema1.

4. Pri izbiri referenčnega vozila se 
upoštevajo naslednji kriteriji.

Za dodatno opremo se štejejo sestavni deli, 
ki se pod odgovornostjo proizvajalca lahko 
dodatno vgradijo v vozilo, preden je le-to 
registrirano ali predano v uporabo.

- tip nadgradnje;

- razpoložljiva stopnja notranje opreme1;
razpoložljiva dodatna oprema1, ki se doda 
na odgovornost proizvajalca.

_________________________________
1 Npr. usnjeno oblazinjenje, vgrajen radijski 
sistem, klimatska naprava, aluminijasta 
platišča itd.

_________________________________
1 Npr. usnjeno oblazinjenje, vgrajen radijski 
sistem, klimatska naprava, aluminijasta 
platišča itd.
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6.4.2005 A6-0004/21

PREDLOG SPREMEMBE 21
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 21
PRILOGA I, TOČKA 9

9. Proizvajalec za namen preverjanja 
materialov in teže sestavnih delov po presoji 
homologacijskega organa zagotovi 
referenčno vozilo za vsak tip nadgradnje in 
sestavne dele, ki so serijsko vgrajeni v ta 
vozila.

9. Proizvajalec za namen preverjanja 
materialov in teže sestavnih delov po presoji 
homologacijskega organa zagotovi vozila in 
sestavne dele.
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6.4.2005 A6-0004/22

PREDLOG SPREMEMBE 22
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 22
PRILOGA IV, TOČKA 3.1. (F)

(f) kontrolo oznak na sestavnih delih iz 
člena 5(3);

(f) označevanje sestavnih delov iz polimerov 
in elastomerov v skladu s Sklepom Komisije 
2003/138/ES z dne 27. februarja 2003, ki v 
skladu z Direktivo 2000/53/ES1 vzpostavlja 
standarde za kodiranje sestavnih delov in 
materialov za vozila;

_______________________
1 UL L 53, 28.2.2003, str. 58.
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6.4.2005 A6-0004/23

PREDLOG SPREMEMBE 23
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 23
PRILOGA IV, DODATEK 1, PODNASLOV 3

[……. homologacijski organ] […….pristojni organ]

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/24

PREDLOG SPREMEMBE 24
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 24
PRILOGA IV, DODATEK 1, ZADNJA VRSTICA V VZORCU POTRDILA

Priloge: Opis strategije, ki jo proizvajalec 
priporoča za področje ponovne uporabe, 
recikliranja in energetske predelave.

Priloge: Opis strategije, ki jo proizvajalec 
priporoča za področje ponovne uporabe, 
recikliranja in predelave.
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6.4.2005 A6-0004/25

PREDLOG SPREMEMBE 25
ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi, Marie-
Noëlle Lienemann v imenu skupine PSE in Holger Krahmer v imenu skupine ALDE

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 25
PRILOGA V, TOČKA 2, ALINEA 6

- katalizatorji; - sistemi za čiščenje izpuha (npr. 
katalizatorji, filtri za trdne delce);

Or. en


