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Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

Predlogi sprememb Parlamenta 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Bart Staes 

Predlog spremembe 14 
Naslov 

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o homologaciji motornih vozil glede 
na njihovo ponovno uporabnost, možnost 
recikliranja in predelavo in o spremembi 
Direktive Sveta 70/156/EGS 

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o homologaciji motornih vozil glede 
na njihovo ponovno uporabnost, možnost 
recikliranja, predelavo in njihove emisije 
CO2 ter o spremembi Direktive Sveta 
70/156/EGS 

Or. en 

Obrazložitev 

Direktiva bi morala vključiti tudi najnižje zahteve za energetsko učinkovitost za nove vrste 
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vozil, ki ji potrdi EU. 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Predlog spremembe 15 
Uvodna izjava 3a (nova) 

  3a) Vsi zadevni pozdravljajo prispevke 
direktive 2000/53/ES in te direktive, saj so 
ponovna uporabnost, možnost recikliranja 
in predelava pomembni cilji okoljske 
politike EU. 

Or. de 

Obrazložitev 

V preambuli je smiselno izpostaviti okoljske cilje predloga. 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Bart Staes 

Predlog spremembe 16 
Uvodna izjava 7a (nova) 

  7a) Za doseganje ciljev EU v zvezi s 
preprečevanjem nevarnih sprememb 
podnebja se zahtevajo ukrepi za omejevanje 
emisij toplogrednih izpušnih plinov vozil. 
Sprejeti je potrebno nadaljnje instrumente, 
ki bodo spodbujali razvoj in proizvodnjo 
vozil s precej nižjimi emisijami od najvišje 
meje, ki jih opredeljuje ta direktiva. 
Povprečne emisije novega osebnega vozila 
v EU do 2020 ne smejo presegati 60g/km. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta direktiva naj določi le najnižje zahteve, ostali instrumenti so potrebni za zagotovitev nižjih 
povprečnih emisij. Skupnost je 1996 sprejela cilj, da naj se do 2005 (najkasneje do 2010) 
doseže raven 120g/km [KOM(95) 689 končno; zaključki Sveta z dne 25.6.1996]. S hibridnimi 
tehnologijami, vozili na vodikov pogon in biogorivi je možno do 2020 še nadalje razpoloviti 
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povprečne emisije novih vozil. 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Bart Staes 

Predlog spremembe 17 
Člen 1 

Direktiva določa upravne in tehnične 
določbe za homologacijo vozil, ki jih navaja 
člen 2, da bi se zagotovila ponovna uporaba, 
reciklaža in predelava njihovih sestavnih 
delov in materialov v najnižjih odstotkih, kot 
jih določa priloga I. 

Direktiva določa upravne in tehnične 
določbe za homologacijo vozil, ki jih navaja 
člen 2, da bi se vzpostavile najvišje meje za 
emisije CO2  in zagotovila ponovna uporaba, 
reciklaža in predelava njihovih sestavnih 
delov in materialov v najnižjih odstotkih, kot 
jih določa priloga I. 

Or. en 

Obrazložitev 

Direktiva bi morala vključiti tudi najnižje zahteve za energetsko učinkovitost za nove vrste 
vozil, ki ji potrdi EU. 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt 

Predlog spremembe 18 
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; 

Ta vozila bo v dogovoru s proizvajalcem 
izmed različnih verzij v okviru tipa vozila 
določil homologacijski organ. 

Upoštevati se morajo naslednja merila: 

- vrsta karoserije; 

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; 

- razpoložljiva stopnja notranje 
opreme; 
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 -  razpoložljiva dodatna oprema, ki 
se doda na odgovornost proizvajalca. 

Or. de 

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, ki ga vlaga Chris Davies 

Predlog spremembe 19 
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 v zvezi z 
njihovo možnostjo recikliranja, ponovne 
uporabnosti in predelave označi za najbolj 
problematičnega; 

Or. en 

Obrazložitev 

Proizvajalci se morajo vključiti v izbor primernih vozil, čeprav se mora dokončno še naprej 
odločiti homologacijski organ. 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Bart Staes 

Predlog spremembe 20 
Člen 5, odstavek 2a (nov) 

  2a) Proizvajalci morajo dokazati skladnost 
z določbami člena 4(2)(a) Direktive 
2000/53/ES. 

Or. en 
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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, ki ga vlaga Holger Krahmer 

Predlog spremembe 21 
Člen 5, odstavek 3 

Homologacijski organ mora preveriti, da so 
sestavni deli iz polimerov in elastomerov, ki 
so v skladu s prilogo I, odstavkom 2 te 
direktive na seznamu za odpravljanje, 
označeni v skladu s Sklepom Komisije 
2003/138/ES z dne 27. februar 2003, ki na 
podlagi Direktive 2000/53/ES vzpostavlja 
standarde kodiranja sestavnih delov in 
materialov za vozila. 

Homologacijski organ mora preveriti, da je 
proizvajalec pravilno označil ustrezne 
sestavne dele iz polimerov in elastomerov, 
ki so v skladu s prilogo I, odstavkom 2 te 
direktive na seznamu za odpravljanje, 
označeni v skladu s Sklepom Komisije 
2003/138/ES z dne 27. februar 2003, ki na 
podlagi Direktive 2000/53/ES vzpostavlja 
standarde kodiranja sestavnih delov in 
materialov za vozila. 

Or. de 

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. 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Predlog spremembe 22 
Člen 6, odstavek 3 

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

3) Organ naj izvaja predhodno ocenjevanje 
in izdaja potrdilo o skladnosti. 
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Or. de 

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, ki ga vlagata Claude Turmes in Bart Staes 

Predlog spremembe 23 
Člen 7, uvodni del 

Sestavni deli, ki jih navaja priloga V te 
direktive naj: 

Razen če proizvajalec potrdi, da so sestavni 
deli skladni z veljavnimi varnostnimi 
standardi, da so zagotovljena vsa potrebna 
jamstva in upoštevani obvezni standardi, ki 
jih zahteva nacionalna zakonodaja, naj 
sestavni deli, ki jih navaja priloga V te 
direktive: 

Or. en 

 

  

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Bart Staes 

Predlog spremembe 24 
Člen 7a (nov) 

Člen 7a 

Meje za emisije CO2 

 

1. S 1. januarjem 2010 naj države članice 
ustrezno zagotovijo homologacijo ES ali 
nacionalno homologacijo v zvezi z 
emisijami CO2 le tipom vozil, ki izpolnjujejo 
sledeče zahteve:  
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- najvišjo mejo za emisije CO2 popolnoma 
opremljenih vozil, ki spadajo v kategorijo 
M1 in N1, ki je v letu 2010 lahko 45 + (0,08 
x masa vozila) g/km, z vsakoletnim 
nadaljnjim padanjem za 3%. 

 

2. Proizvajalec naj homologacijskim 
organom nudi natančne tehnične 
informacije, ki so potrebne za preverjanje 
skladnosti z določbami odstavka 1. 

Or. en 

Obrazložitev 

EU je določil cilj 120 g/km emisij CO2 za vozila M1, ki naj se doseže najkasneje do 2010. Da 
bi se dosegel cilj 2010, se mora v obdobju od 2004 do 2010 letno dosegati 4,3% padanje, 
medtem ko je letno padanje v obdobju od 1995 do 2003 dosegalo 1,6%. Zato so za doseganje 
cilja 2010 potrebni dodatni ukrepi. S to direktivo se ne more nasloviti povprečnih emisij CO2 
novih prodanih vozil, saj je bolj namenjena homologaciji posameznih tipov vozil kot 
homologaciji voznega parka s pogonom na različna goriva. Zato se oblikuje način, kako 
določiti najvišjo mejo CO2 na tip vozil. Predstavljena formula je sestavljena iz japonskih 
standardov za lahka vozila (z upoštevanjem učinka za leto 2010) in druge faze kitajskih 
standardov za težka vozila (ki bodo upoštevala učinke leta 2008) ter poostrena za okoli 10% 
za lahka vozila in okoli 15% za težka vozila. Poleg tega so se dodala vozila N1 (lahka 
komercialna in dostavna vozila), kar je možno zaradi velike odvisnosti od standarda CO2. Ti 
standardi bodo Evropo uvrstili v razred svetovne "najboljše prakse" in učinkovito pomagali 
evropski industriji pri pripravah na skladnost z japonskimi in kitajskimi predpisi in s tem 
olajšali dostop na te trge. 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Predlog spremembe 25 
Člen 10, odstavek 3, uvodni del 

3) Po [… 36 mesecih od uveljavitve te 
direktive]: 

3) Po [… 54 mesecih od uveljavitve te 
direktive]: 

Or. de 

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 
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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, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt 

Predlog spremembe 26 
Člen 10, odstavek 3, uvodni del 

3) Po [… 36 mesecih od uveljavitve te 
direktive]: 

3) Po [… 54 mesecih od uveljavitve te 
direktive]: 

Or. de 

Obrazložitev 

V primeru tipov, ki so že na trgu, se mora proizvajalcem omogočiti dodaten čas za 
homologacijo. Za uporabo zakonodaje o izpuhih je za tipe vozil, ki so že na trgu, predvideno 
12-mesečno prehodno obdobje. Predlagani časovni okvir vključuje dejstvo, da se nekatere 
tipe vozil zaradi sprememb v modelih ne bo več izdelovalo, medtem ko se morajo tipi z daljšo 
življenjsko dobo vključiti v direktivo. 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies 

Predlog spremembe 27 
Člen 10, odstavek 3, uvodni del 

3) Po [… 36 mesecih od uveljavitve te 
direktive] naj države članice, v kolikor se 
zahteve te direktive ne upoštevajo: 

3) Po [… 54 mesecih od uveljavitve te 
direktive] naj države članice, v kolikor se 
zahteve te direktive ne upoštevajo: 

Or. en 

Obrazložitev 

Ciljni datum mora ostati okoljsko ambiciozen, upoštevajo pa se naj tudi praktične težave, ki bi 
jih lahko imela industrija, v kolikor bi se od nje zahtevalo, da zahteve izpolni v roku 36 
mesecev. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Predlog spremembe 28 
Priloga 1, točka 9a (nova) 

 9a) Organi lahko v dogovoru s proizvajalci 
za nadzorovanje doseganja v tej direktivi 
določenih ciljev izberejo drugačne metode 
preverjanja. Te se lahko razlikujejo od 
tukaj opisanih načinov, v kolikor 
predstavljajo učinkovito metodo 
preverjanja. 

Or. de 

Obrazložitev 

Namesto da se določi specifična metoda preverjanja, naj direktiva organom omogoča, da 
svobodno izberejo druge metode, v kolikor predstavljajo manjše stroške za organe in 
proizvajalce. Istočasno pa mora biti zagotovljeno, da bodo alternativne metode preverjanja 
učinkovite. Slednji pogoji bodo zagotovili, da bodo cilji direktive doseženi. 
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