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Poprawki Parlamentu 

Poprawki złożyli Claude Turmes i Bart Staes  

Poprawka 14 
Tytuł 

Projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącej 
homologacji pojazdów mechanicznych pod 
względem ich przydatności do ponownego 
użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 
70/156/EWG 

Projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącej 
homologacji pojazdów mechanicznych pod 
względem ich przydatności do ponownego 
użycia, zdolności do recyklingu, utylizacji i 
ich emisji CO2 oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 70/156/EWG 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa powinna zawierać również minimalne wymogi dotyczące wydajności 
energetycznej dla nowych typów pojazdów zatwierdzonych w UE. 
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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt  

Poprawka 15 
Punkt uzasadnienia 3a (nowy) 

 (3a) Możliwość ponownego użycia, 
zdolność do recyklingu i utylizacji są 
ważnymi celami polityki UE dotyczącej 
ochrony środowiska, dlatego wkład ten, 
wniesiony wraz z dyrektywą 2000/53/WE i 
przedłożoną dyrektywą, przyjmowany jest z 
zadowoleniem przez wszystkie 
zainteresowane strony. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Wydaje się, że sensowne jest podkreślenie w preambule politycznych celów projektu 
dotyczących ochrony środowiska.  

 

Poprawki złożyli Claude Turmes i Bart Staes 

Poprawka 16 
Punkt uzasadnienia 7a (nowy) 

 (7a) Środki mające na celu ograniczenie  
przez pojazdy emisji gazów cieplarnianych  
są konieczne, aby osiągnąć cele UE 
dotyczące zapobiegania niebezpiecznym 
zmianom klimatycznym.  Należy przyjąć 
dodatkowe instrumenty w celu stworzenia 
bodźców do rozwoju i produkcji pojazdów o 
znacznie niższej emisji niż maksymalne 
poziomy wyznaczone w tej dyrektywie. 
Średni poziom emisji przez nowe pojazdy 
osobowe w UE nie powinien przekraczać 
60g/km do 2020 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa ta powinna  ustalić tylko minimalne wymogi, inne instrumenty  są potrzebne, aby 
zapewnić niższe przeciętne emisje. W 1996 r. Wspólnota przyjęła za cel 120g/km, który 
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powinien  zostać uzyskany do 2005 r. (najpóźniej do 2010 r.) [COM(92)689 wersja końcowa; 
wnioski Rady z dn. 25.06.1996 r.]. Poprzez wykorzystanie technologii hybrydowych, 
pojazdów hybrydowych i biopaliw możliwe jest dalsze zmniejszenie o połowę średnich emisji 
gazów przez nowe pojazdy do 2020 r. 

 

Poprawki złożyli Claude Turmes i Bart Staes 

Poprawka 17 
Art. 1 

Dyrektywa ta ustala administracyjne i 
techniczne przepisy dotyczące homologacji 
pojazdów objętych art. 2, w celu 
zapewnienia, że ich części i materiały mogą 
być użyte ponownie, poddane recyklingowi i 
utylizacji w minimalnych procentach 
określonych w załączniku I. 

Dyrektywa ta ustala administracyjne i 
techniczne przepisy dotyczące homologacji 
pojazdów objętych art. 2, w celu określenia 
maksymalnych limitów emisji CO2  i 
zapewnienia, że ich części i materiały mogą 
być użyte ponownie, poddane recyklingowi i 
utylizacji w minimalnych procentach 
określonych w załączniku I. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa powinna zawierać również minimalne wymogi dotyczące wydajności 
energetycznej dla nowych typów pojazdów zatwierdzonych w UE. 

 

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt 

Poprawka 18 
Art. 4 pkt. 5 

(5) „pojazd reprezentatywny" oznacza 
wersję typu pojazdu uważaną przez organ 
udzielający homologacji za najbardziej 
problematyczną pod względem możliwości 
ponownego użycia, recyklingu i utylizacji; 

(5) „pojazd reprezentatywny" oznacza 
wersję typu pojazdu uważaną przez organ 
udzielający homologacji za najbardziej 
problematyczną pod względem możliwości 
ponownego użycia, recyklingu i utylizacji; 

 Pojazdy te są wybierane, w porozumieniu z 
producentem, pośród różnych wersji 
jednego typu pojazdu przez organ 
udzielający homologacji. 

 Należy przy tym uwzględnić następujące 
kryteria: 
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 - rodzaj nadwozia 
 - oferowane rodzaje wyposażenia 
 - oferowane wyposażenie 

dodatkowe, które w danym 
przypadku zamontowane będzie w 
pojeździe na odpowiedzialność 
producenta. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Zgodnie z projektem Komisji (patrz pod 6.2.3.) stosowne jest wyjaśnienie, że wybór 
dokonywany jest przez organ udzielający homologacji w porozumieniu z producentami oraz 
przyjęcie zaproponowanych kryteriów. 

 

Poprawkę złożył Chris Davies 

Poprawka 19 
Art. 4 pkt. 5 

(5) „pojazd reprezentatywny“ oznacza 
wersję typu pojazdu uważaną przez organ 
udzielający homologacji za najbardziej 
problematyczną pod względem możliwości 
ponownego użycia, recyklingu i utylizacji; 

(5) „pojazd reprezentatywny“ oznacza 
wersję typu pojazdu uważaną przez organ 
udzielający homologacji, w porozumieniu z 
producentem, za najbardziej 
problematyczną pod względem możliwości 
ponownego użycia, recyklingu i utylizacji; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Producenci muszą brać udział w selekcji odpowiedniego pojazdu, mimo że ostateczna decyzja 
spoczywa w gestii organów udzielających homologacji. 

 

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Bart Staes 

Poprawka 20 
Art. 5 pkt. 2a (nowy) 
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 2a. Producent winien zastosować się do 
postanowień art. 4 ust. 2a dyrektywy 
2000/53/WE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa nr 2000/53/WE zakazuje ołowiu, rtęci, kadmu lub sześciowartościowego chromu w 
pojazdach lub ich częściach po 1 lipca 2003 r. Homologacja nie będzie udzielana, jeżeli 
pojazd zawiera te substancje w sposób inny, niż w warunkach wyszczególnionych w 
dyrektywie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

 

Poprawkę złożył Holger Krahmer 

Poprawka 21 
Art. 5 ust. 3 

Organ wydający homologację sprawdza, czy 
części wyprodukowane z polimerów i 
elastomerów i ujęte na liście demontażowej 
w załączniku I ust. 2 do tej dyrektywy są 
oznakowane stosownie do decyzji Komisji 
2003/138/WE z 27 lutego 2003 r. 
ustanawiającej normy kodowania części  i 
materiałów stosownie do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/53/WE.  

Organ wydający homologację powinien 
sprawdzić, czy producent podjął niezbędne 
kroki dla zapewnienia, że części 
wyprodukowane z polimerów i elastomerów 
i ujęte na liście demontażowej w załączniku 
I ust. 2 do tej dyrektywy są oznakowane 
stosownie do decyzji Komisji 2003/138/WE 
z 27 lutego 2003 r. ustanawiającej normy 
kodowania części  i materiałów stosownie 
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2000/53/WE.  

Or. de 

Uzasadnienie 

W praktyce części wyprodukowane z polimerów i elastomerów są znakowane dopiero w 
ostatniej fazie poprzedzającej produkcję, gdy homologacja została już zakończona. 
Zastosowanie tego przepisu zmusiłoby producenta do budowy dodatkowych prototypów, tak 
by w momencie kontroli znakować części wytworzone z polimerów lub elastomerów. 
Skuteczniejszym dla obu stron rozwiązaniem byłoby sprawdzenie przez organ udzielający 
homologacji, że producent podjął niezbędnie środki (a więc przyjmuje odpowiedzialność), aby 
zapewnienić, że wymienione części będą oznakowane.  Oczywiście organ udzielający 
homologacji może jeszcze raz skontrolować producenta w terminie późniejszym. 
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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Poprawka 22 
Art. 6 ust. 3 

(3) Zgodnie z załącznikiem IV ust. 2 tej 
dyrektywy, Państwa Członkowskie 
wyznaczają urząd, który przeprowadza 
badanie wstępne i wystawia zaświadczenie o 
badaniu wstępnym. 

(3) Jeden urząd przeprowadza badanie 
wstępne i wystawia zaświadczenie o badaniu 
wstępnym. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Organy udzielające homologacji istnieją w różnych Państwach Członkowskich. Jest bardzo 
ważne, żeby urzędy państwowe, które kontrolują przestrzeganie postanowień tej dyrektywy, 
były akceptowanymi i respektowanymi urzędami, które są w stanie oceniać pojazdy i ich 
konstrukcję. Istniejące organy udzielające homologacji są w stanie tego dokonać, zapewniają 
bezpieczeństwo prawne i zapobiegają wypaczeniu konkurencji w Europie. 

 

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Bart Staes 

Poprawka 23 
Art. 7, część wprowadzająca 

Części wymienione w załączniku V tej 
dyrektywy: 

Jeżeli producent nie zaświadczy, że części 
zgodne są z odpowiednimi standardami 
bezpieczeństwa, nie zapewni wszystkich 
niezbędnych gwarancji i nie spełni 
niezbędnych standardów odpowiedzialności 
wymaganych przez prawodawstwo krajowe, 
części wymienione w załączniku V tej 
dyrektywy:  

Or. en 

 

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Bart Staes 

Poprawka 24 
Art. 7a (nowy) 

 Artykuł 7a 
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 Limity emisji CO2 
 1. Państwa Członkowskie udzielają od dnia 

1 stycznia 2010 r., wedle potrzeby, 
wspólnotową bądź krajową homologację 
tylko dla tych typów pojazdów, które w 
odniesieniu do emisji CO2 spełniają 
następujące wymagania:  

 - w pełni wyposażone pojazdy należące do 
kategorii M1 i N1 mają mieć maksymalną 
emisję CO2  w wysokości 45 + (0,08 x masa 
pojazdu) g/km w roku 2010, przy czym 
wartość ta ma zmniejszać się rocznie o 3%. 

 2. Producent powinien udostępnić 
organowi udzielającemu homologacji 
szczegółowych informacji technicznych 
niezbędnych do zweryfikowania zgodności z 
postanowieniami w ust. 1.  

Or. en 

Uzasadnienie 

UE ustanowiła za cel, osiągnięcie najpóźniej do 2010 r. emisji CO2 wynoszącej 120 g/km dla 
pojazdów o kategorii M1. Aby osiągnąć to założenie do 2010 r., roczne postępy w latach 
2004-2010 powinny wynosić 4,3% rocznie, podczas gdy w okresie 1995-2003 osiągnięty 
został poziom 1,6 % rocznie. Dlatego potrzebne są dodatkowe kroki, by osiągnąć ten cel do 
2010 r. Dyrektywa ta nie nadaje się do tego, aby ustalać przeciętną emisję CO2 
sprzedawanych nowych pojazdów, ponieważ dotyczy homologacji poszczególnych typów 
pojazdów, a nie homologacji mieszanek paliw.  Dlatego dąży się do rozwoju strategii 
określającej maksymalne limity emisji CO2 dla każdego typu pojazdów. Zaprezentowany wzór 
jest kombinacją (obowiązujących od 2010 r.) japońskich standardów dla pojazdów lekkich i 
(obowiązujących od lipca 2008 r.) chińskich standardów drugiej fazy dla pojazdów ciężkich, 
które obniżone zostały dla pojazdów lekkich o ok. 10% a dla pojazdów ciężkich o ok. 15%. 
Oprócz tego, zostały dodane pojazdy kategorii N1 (lekkie pojazdy użytkowe lub furgonetki), 
co jest wykonalne z powodu sprzężenia standardów dotyczących CO2 i masy. Te standardy 
zrównałyby Europę z „najlepszą metodą“ na całym świecie oraz mogłyby skutecznie pomóc 
przemysłowi europejskiemu w przygotowaniach do przestrzegania japońskich i chińskich 
rozporządzeń, co ułatwiłoby mu dostęp do tych rynków. 

 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Poprawka 25 
Art. 10 ust. 3, wstęp 
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(3) Od [36 miesięcy od wejścia w życie tej 
dyrektywy]: 

(3) Od [54 miesięcy od wejścia w życie tej 
dyrektywy]: 

Or. de 

Uzasadnienie 

Konieczność jednoczesnego poddania homologacji wszystkich typów od wszystkich 
producentów, zarówno w przypadku organów udzielających homologacji, jaki i w przypadku 
producentów prowadzi do spiętrzeń administracyjnych będących nie do pokonania. W 
Europie występuje obecnie ok. 600 istniejących typów, których nie da się w żaden sposób 
skontrolować w ciągu 36 miesięcy. Praktyką stosowaną w UE jest także zapewnienie 
pierwszeństwa kontroli nowych typów. Ponadto należałoby wprowadzić rozróżnienie 
pomiędzy nowymi i już istniejącymi typami: jeżeli badanie nowych typów ma pierwszeństwo, 
gwarantuje to, że wszystkie wchodzące na rynek typy zostaną poddane badaniom. Następnie 
można stopniowo kontrolować istniejące już typy. 

 

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt 

Poprawka 26 
Art. 10 ust. 3, wstęp 

(3) Od [36 miesięcy od wejścia w życie tej 
dyrektywy]: 

(3) Od [54 miesięcy od wejścia w życie tej 
dyrektywy]: 

Or. de 

Uzasadnienie 

W celach homologacji już sprzedawanych na rynku typów, należy zapewnić producentom 
wystarczającą ilość czasu na homologację. W przepisach dotyczących utylizacji odpadów,  
dla typów znajdujących się na rynku przewidziano 12 miesięczny okres przejściowy. 
Zaproponowane ramy czasowe uwzględniają, z jednej strony, że niektóre typy zostaną 
zakończone wraz ze zmianą modelu, z drugiej zaś strony, że typy z dłuższym okresem 
eksploatacji zostaną objęte tą dyrektywą. 
 

Poprawkę złożył Chris Davies 

Poprawka 27 
Art. 10 ust. 3, wstęp 
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3. Od [...36 miesięcy od wejścia w życie tej 
dyrektywy] Państwa Członkowskie, jeżeli 
wymogi tej dyrektywy nie są spełnione:  

3. Od [...54 miesięcy od wejścia w życie tej 
dyrektywy] Państwa Członkowskie, jeżeli 
wymogi tej dyrektywy nie są spełnione:  

Or. en 

Uzasadnienie 

Zamierzona data musi odpowiednio uwzględniać wymogi ochrony środowiska, jednocześnie  
biorąc również pod uwagę praktyczne trudności, jakie może napotkać przemysł, jeżeli będzie 
musiał dostosować się do 36 miesięcznego terminu. 

 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Poprawka 28 
Załącznik I, punkt 9 A (nowy) 

 9a. Do celów kontroli uzyskania założeń 
wymienionych w tej dyrektywie, odpowiedni 
organ może w porozumieniu z producentem 
wybrać dodatkowe możliwości kontroli. 
Mogą się one różnić od opisanych tu 
możliwości, jeżeli tylko stanowią 
miarodajną możliwość kontroli. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Zamiast ustalać określone możliwości kontroli, dany organ powinien mieć swobodę wyboru 
także innych możliwości, jeżeli zmniejsza to nakłady i koszty dla organu i producenta. 
Jednocześnie należy jednak zapewnić, by inne możliwości kontroli były miarodajne. Ów drugi 
warunek gwarantuje osiągnięcie celów tej dyrektywy. 
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