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PARLAMENT EUROPEJSKI 
 
 

Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  
                większość oddanych głosów 
 **I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)  
                większość oddanych głosów 
 **II Procedura współpracy (drugie czytanie) 
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska 

 *** Procedura zgody  
                większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 

wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE 

 ***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie) 
                większość oddanych głosów 
 ***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie) 
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska 

 ***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie) 
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt 
 
(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.) 
 

 
 
 
 

Poprawki do tekstu legislacyjnego 

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych. 
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
zatwierdzania typów pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do 
ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 70/156/EWG 
(COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie ) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0162)1, 

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C5-0126/2004), 

– uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Ochrony Żywności (A6-0000/2004), 

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji. 

Tekst proponowany przez Komisję 
 

Poprawki Parlamentu 

 
Poprawka 1 
art. 4 ust. 5 

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

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

 
Uzasadnienie 

                                                 
1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
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Identyfikacja „pojazdu reprezentatywnego” będzie ułatwiona i uniknie się nieporozumień, 
jeżeli organ udzielający homologacji będzie dokonywał wyboru typu w porozumieniu z 
producentem. Takie postępowanie odpowiada także praktyce badań typu w UE i wydaje się 
także intencją Komisji, ponieważ w uzasadnieniu (6.2.3) jest napisane: „Pojazdy te wybierane 
są w porozumieniu z producentem przez organ udzielający homologacji z różnych wersji 
danego typu.” 
 

Poprawka 2 
art. 5 ust. 3 

 
(3) Organ udzielający homologacji kontroluje, 
czy części wyprodukowane z polimerów lub 
elastomerów, wymienione na liście 
demontażu zgodnie z załącznikiem I ust. 2 tej 
dyrektywy według decyzji Komisji 
2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 
ustanawiającej normy kodowania części i 
materiałów, oznakowane są zgodnie z 
dyrektywą 2003/53/WE. 

(3) Organ udzielający homologacji powinien 
skontrolować, czy producent podjął 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
części wyprodukowane z polimerów lub 
elastomerów, wymienione na liście 
demontażu zgodnie z załącznikiem I ust. 2 tej 
dyrektywy według decyzji Komisji 
2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 
ustanawiającej normy kodowania części i 
materiałów, oznakowane są zgodnie z 
dyrektywą 2003/53/WE. 

 
Uzasadnienie 

 
W praktyce części produkowane z polimerów lub elastomerów znakowane są dopiero w 
końcowej fazie przed rozpoczęciem produkcji, kiedy badanie typu jest już zakończone. 
Zastosowanie tego przepisu prowadziłby do tego, że producent musiałby produkować 
dodatkowe prototypy, aby w momencie badania móc oznakować części produkowane z 
polimerów lub elastomerów. Rozwiązaniem wydajniejszym dla obu stron byłoby, gdyby organ 
udzielający homologacji kontrolował, czy producent przedsięwziął środki (i zarazem przejął 
odpowiedzialność) w celu zapewnienia, że wymienione części zostaną oznakowane. Organ 
udzielający homologacji może oczywiście skontrolować producenta ponownie. 
 

Poprawka 3 
art. 10 ust. 3 wstęp 

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

(3) Od [72 miesięcy od wejścia w życie tej 
dyrektywy]: 

 
Uzasadnienie 

 
Konieczność jednoczesnego poddania badaniu typów wszystkich producentów zarówno w 
przypadku organów udzielających homologacji, jak i w przypadku producentów prowadzi do 
spiętrzeń administracyjnych będących nie do pokonania. W Europie jest 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 badaniom nowych typów. 
Ponadto należałoby wprowadzić rozróżnienie pomiędzy nowymi i już istniejącymi typami: 
Jeżeli badanie nowych typów ma pierwszeństwo, gwarantuje to, że wszystkie wchodzące na 
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rynek typy zostaną poddane badaniu. Następnie można stopniowo kontrolować istniejące już 
typy. 
 

Poprawka 4 
załącznik I pkt 4 wstęp 

 
4. Dla każdego typu pojazdu wybiera się 
„pojazd reprezentatywny”, a mianowicie: 

4. O ile organ udzielający homologacji i 
producent nie zidentyfikują zgodnie pojazdu 
danego typu najbardziej problematycznego 
pod względem przydatności do ponownego 
użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji, 
dla każdego typu pojazdu wybiera się „pojazd 
reprezentatywny”, a mianowicie: 

 
Uzasadnienie: 

 
Por. uzasadnienie do poprawki 1. 
 

Poprawka 5 
załącznik I pkt 9 

 
9. Dla celów kontroli materiałów i mas części 
producent oddaje do dyspozycji pojazdy i 
części reprezentatywne dla każdego rodzaju 
konstrukcji, które wbudowuje się seryjnie do 
tych pojazdów, według oceny organu 
udzielającego homologacji 

9. Dla celów kontroli materiałów i mas części 
producent oddaje do dyspozycji pojazdy i 
części według oceny organu udzielającego 
homologacji. 

 
Uzasadnienie 

 
W celu uproszczenia tekstu. 
 

Poprawka 6 
załącznik II pkt 3.2.1.1. 

 
3.2.1.1. Zasada działania: zapłon iskrowy / 
zapłon samoczynny, czterosuwowy / 
dwusuwowy 

skreślono 

 
Uzasadnienie 

 
W celu uproszczenia nakładów administracyjnych w załączniku II powinny się znaleźć jedynie 
dane istotne z punktu widzenia przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i 
utylizacji pojazdu. Z takiego punktu widzenia dane te są nieistotne. 
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Poprawka 7 
załącznik II pkt 3.2.1.2. 

 
 
3.2.1.2. Liczba i układ cylindrów skreślono 
 

Uzasadnienie 
 
Por. uzasadnienie do poprawki 6. 
 

Poprawka 8 
załącznik II pkt 3.2.1.3. 

 
3.2.1.3. Pojemność skokowa silnika (s): 
...cm3 

skreślono 

 
Uzasadnienie 

 
Por. uzasadnienie do poprawki 6. 
 

Poprawka 9 
załącznik II pkt 3.2.2. 

 
3.2.2. Paliwo: olej napędowy / benzyna / 
LPG / NG / alkohol etylowy 

skreślono 

 
Uzasadnienie 

 
Por. uzasadnienie do poprawki 6. 
 

Poprawka 10 
załącznik II pkt 4.2. 

 
4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, 
elektryczny itp.): 

skreślono 
 

 
Uzasadnienie 

 
Por. uzasadnienie do poprawki 6. 

Poprawka 11 
załącznik II pkt 4.5.1. 

 
4.5.1. Typ (ręczna / automatyczna / CVT 
(przekładnia o przełożeniu zmiennym w 
sposób ciągły)) 

skreślono 

 
Uzasadnienie 
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Por. uzasadnienie do poprawki 6. 
Poprawka 12 

załącznik II pkt 4.9. 
 
4.9. Blokada mechanizmu różnicowego: 
tak/nie /opcja 

skreślono 

 
Uzasadnienie 

 
Por. uzasadnienie do poprawki 6. 

Poprawka 13. 
załącznik II pkt 9.10.3.1. 

 
9.10.3.1. Liczba: skreślono 
 

Uzasadnienie 
 
Por. uzasadnienie do poprawki 6. 
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UZASADNIENIE 
 
Celem projektu dyrektywy jest ustalenie koniecznych postanowień, dzięki którym pojazdy 
osobowe i lekkie pojazdy użytkowe będą tak konstruowane, aby spełniały minimalne 
wymagania pod względem „przydatności do ponownego użycia”, „zdolności do recyklingu” i 
„utylizacji”. 
 
Sprawozdawca jest zdania, że projekt Komisji służy wysoko postawionemu celowi polityki 
środowiskowej, aby 
 

- przynajmniej 85% masy każdego pojazdu było przydatne do ponownego użycia i/lub 
zdolne do recyklingu 

- przynajmniej 95% masy każdego pojazdu było przydatne do ponownego użycia i/lub 
utylizacji. 

 
Poprawki wniesione przez sprawozdawcę nie mają na celu zmiany podstawowych założeń 
projektu dyrektywy, lecz służą temu, aby wykonanie tej dyrektywy było możliwe dla 
wszystkich zainteresowanych – w tym wypadku organu udzielania homologacji i przemysłu 
motoryzacyjnego. 
Nakłady administracyjne i związane z nimi koszty biurokratyczne mogą silnie ograniczać 
konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, dlatego należy je utrzymywać 
na możliwie najniższym poziomie. 
Dlatego sprawozdawca stawia sobie również w przypadku tej dyrektywy za cel, także na tle 
Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej i ustanowienia rynku wewnętrznego, aby normy 
stanowienia prawa, które należy stworzyć, były możliwie jak najbardziej uproszczone z 
punktu widzenia praktycznego ich wykonania. 
 
Komisja doszła w uzasadnieniu dyrektywy do wniosku, że koncepcja „konstrukcji 
zorientowanej na recykling” jest już od początku lat dziewięćdziesiątych praktykowana wśród 
producentów przy opracowywaniu nowych pojazdów. 
Nowe pojazdy produkowane od początku tego dziesięciolecia spełniają już – w skali 
międzynarodowej – wysokie i najwyższe wymagania w odniesieniu do przydatności do 
ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji. 
 
Ochrona środowiska i pojazdy przyjazne dla środowiska to czynniki wywierające wpływ na 
decyzję zakupu wśród konsumentów, stały się więc one jednym z czynników konkurencji. 
 
Dyrektywa zawiera pewnie aspekty cząstkowe, które nie są niezbędne z punktu widzenia 
możliwie jak najszerzej zakrojonej ochrony środowiska, powodujące jednak nakłady 
administracyjne, których należy uniknąć. 
 
Komisja przewiduje w projekcie, że po 36 miesiącach od wejścia w życie dyrektywy 
wszystkie nowe pojazdy będą musiały zostać poddane badaniu typu i odpowiedniej 
procedurze dopuszczającej. To by oznaczało w konsekwencji, że wszystkie w tym momencie 
seryjnie produkowane pojazdy musiałyby ponownie zostać poddane badaniu. Odnosiłoby się 
to na przykład także do pojazdów, których model miałby zostać wkrótce zmieniony. Byłoby 
konieczne tworzenie nowych konstrukcji podczas bieżącego procesu produkcyjnego. 
Zdolność dostawcza producentów a zarazem ich konkurencyjność byłyby w ten sposób 
mocno ograniczone. 
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Z punktu widzenia istniejących już wymienionych standardów w zakresie recyklingu, 
stosowny byłby dłuższy okres przejściowy, uwzględniający cykle produkcyjne 
charakterystyczne dla przemysłu motoryzacyjnego. Okres 72 miesięcy do wejścia w życie 
miałby taki pożądany sens, że wszystkie nowe typy, które obecnie są już w fazie 
projektowania, byłby zgodne z tą dyrektywą. 
 
Także z punktu widzenia organu udzielającego homologacji okres 36 miesięcy jest nierealny. 
Na europejskim rynku jest około 600 typów, które należałoby w tym czasie skontrolować na 
nowo. Łatwo przewidzieć, że jest to po prostu niewykonalne i doprowadzi w poszczególnych 
Państwach Członkowskich do regulacji wyjątkowych, które spowodują nierówną sytuację na 
rynku. 
 
Dyrektywa nakazuje, aby producenci dla każdego typu udostępniali przyszłemu podmiotowi 
zbierającemu pojazdy wycofane z eksploatacji szczegółowy opis strategii recyklingu, opartej 
na technikach dostępnych lub opracowywanych w momencie składania wniosku 
homologacyjnego. Cykl życia nowego pojazdu wynosi obecnie średnio 12 do 14 lat, a 
najczęściej jeszcze dłużej. W ostatnich 10 latach miał miejsce znaczący postęp w dziedzinie 
technologii zbierania i recyklingu odpadów . Nikt nie jest dziś w stanie przewidzieć, jakie 
technologie zostaną opracowane w przyszłości. Dlatego opis producenta na podstawie 
istniejących obecnie technologii zbierania nie jest zasadny. Jeżeli ktoś zdecydował w latach 
osiemdziesiątych, że dane należy przechowywać na dyskietce, będzie miał trudności z 
odczytaniem ich przy pomocy obecnie dostępnej techniki komputerowej. Jest to przykład dla 
porównania. 
 
Różnorodność typów produkowanych pojazdów jest praktycznie niemierzalna. Dlatego 
nieodzownym jest i ma miejsce w praktyce, aby organ udzielający homologacji nie 
wyszukiwał samodzielnie pojazdu reprezentatywnego lecz w porozumieniu z producentem. 
W celu uniknięcia nieporozumień należy to w taki sposób zawrzeć w dyrektywie. 
 
Dyrektywa nakazuje, aby części z polimerów lub elastomerów były odpowiednio 
oznakowane przy badaniu typu. Nie wzięto tutaj pod uwagę, że w procesie opracowywania 
nowego pojazdu do samego momentu podjęcia produkcji seryjnej wprowadza się drobne 
zmiany, często jeszcze na krótko przed rozpoczęciem produkcji. Dlatego bardziej 
praktycznym rozwiązaniem jest, aby właściwy organ stwierdzał, że producent podjął wszelkie 
konieczne środki w celu oznakowania części. W ten sposób za ostateczne oznakowanie 
odpowiedzialny jest producent. Organ udzielający homologacji ma jednak możliwość 
sprawdzenia spełnienia obowiązku znakowania także w trakcie bieżącej produkcji. 
 
W załączniku II sprawozdawca podjął się skreśleń kilku elementów z formularza służącego 
opisowi typu, które nie są istotne dla przydatności do ponownego użycia, zdolności do 
recyklingu i utylizacji. Formularz ten w obecnej wersji powodowałby powstawanie 
niepotrzebnych kosztów biurokratycznych. 
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