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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 
                večina oddanih glasov 
 **I Postopek sodelovanja (prva obravnava) 
                večina oddanih glasov 
 **II Postopek sodelovanja (druga obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča 
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča 
 *** Postopek privolitve 
                absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 

navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU 

 ***I Postopek soodločanja (prva obravnava) 
                večina oddanih glasov 
 ***II Postopek soodločanja (druga obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča 
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča 
 ***III Postopek soodločanja (tretja obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila 
 
(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.) 
 

 
 
 
 

Spremembe zakonodajnega besedila 

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.  
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o o homologaciji motornih vozil 
glede njihove ponovne uporabnosti, možnosti recikliranja in predelave in o spremembi 
Direktive Sveta 70/156/EGS  
(KOM(2004)0162  – C6-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Postopek soodločanja: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0162)1, 

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C5-0126/2004), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,  

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-
0000/2004), 

1. odobri spremenjeni predlog Komisije; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 
 

Spremembe Parlamenta 

Predlog spremembe 1 
ČLEN 4, ODSTAVEK 5 

(5) "reprezentativno vozilo" je verzija tipa 
vozil, ki ga ima urad za izdajo dovoljenja z 
vidika ponovno uporabnost, možnosti 
recikliranja in predelave za 
problematičnega; 

(5) "reprezentativno vozilo" je verzija tipa 
vozil, ki ga ima urad za izdajo dovoljenja v 
soglasju s proizvajalcem z vidika ponovne 
uporabnosti, možnosti recikliranja in 
predelave za problematičnega; 

Obrazložitev 

Identifikacija "reprezentativnih vozil" se bo poenostavila in nesporazumov ne bo, če bo urad 
za izdajo dovoljenja izbiral tip v soglasju s proizvajalcem. To ustreza tudi praksi preverjanja 
tipov v EU, prav tako pa se  zdi, da je to namera Komisije, saj obrazložitev (6.2.3) navaja: 
"Ta vozila bo urad za izdajo dovoljenj v sodelovanju s proizvajalcem izbral izmed različnih 
                                                 
1 Še ni bilo objavljeno v UL. 
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verzij posameznega tipa." 
 

Predlog spremembe 2 
ČLEN 5, ODSTAVEK 3 

Urad za izdajo dovoljen preveri, če so iz 
polimerov in elastomerov izdelani in na 
seznamu demontaže opisani sestavni deli v 
skladu s to direktivo (priloga I, ostavek 2) 
označeni v skladu s sklepom Komisije 
2003/138/ES z dne 27. februarja 20031 o 
določitvi pravil o označevanju sestavnih 
delov in materiala v skladu z direktivo 
2000/53/ES. 

 

Urad za izdajo dovoljen naj preveri, če je 
proizvajalec sprejel potrebne ukrepe, da 
lahko zagotovi, da so iz polimerov in 
elastomerov izdelani in na seznamu 
demontaže opisani sestavni deli v skladu s 
to direktivo (priloga I, ostavek 2) označeni 
v skladu s sklepom Komisije 2003/138/ES 
z dne 27. februarja 2003 o določitvi pravil 
o označevanju sestavnih delov in materiala 
v skladu z direktivo 2000/53/ES. 

Obrazložitev 

V praksi se iz polimerov in elastomerov izdelani sestavni deli označijo šele v zadnji fazi 
začetka proizvodnje, ko je preverjanje tipa že zaključeno. Izvajanje te določbe bi privedlo do 
tega, da bi proizvajalec moral izdelati dodatne prototipe, da bi v trenutku preverjanja označil 
iz polimerov in elastomerov izdelane sestavne dele. Za obe strani učinkovitejša rešitev bi bila, 
da urad za izdajo dovoljena preveri, če je proizvajalec sprejel potrebne ukrepe (in s tem 
sprejme tudi odgovornost), da lahko zagotovi, da se označijo omenjeni sestavni deli. Seveda 
pa lahko urad za izdajo dovoljenja kasneje še enkrat preveri proizvajalca. 
 

Predlog spremembe 3 
ČLEN 10, ODSTAVEK 3, UVODNI DEL 

(3) Po [36 mesecih po začetku uveljavitve 
te direktive]: 

(3) Po [72 mesecih po začetku uveljavitve 
te direktive]: 

Obrazložitev 

Potreba po istočasnem preverjanju vseh tipov vseh proizvajalcev bo tako urade za izdajo 
dovoljenja kot tudi proizvajalce pripeljala do točke, da ne bodo obvladovali upravnih ožin. V 
Evropi trenutno obstaja okrog 600 tipov, ki jih je v času 36 mesecev nemogoče preveriti. Da 
bi prednostno mesto imelo preverjanje novih tipov, bi ustrezalo vzpostavljeni praksi v EU. 
Poleg tega naj bi se razlikovalo med novimi in že obstoječimi tipi: Če bo prednost imelo 
preverjanje novega tipa, bodo zagotovo preverjeni vsi tipi, ki na trg pridejo na novo. 
Postopno se lahko potem preverijo že obstoječi tipi. 
 

                                                 
1 UL L 53, 28.2.2003, str. 58 
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Predlog spremembe 4 
PRILOGA I, ODSTAVEK 4, UVODNI DEL 

4. Za vsak tip vozila se bo izbralo 
reprezentativno vozilo, in sicer: 

4. Če uradi za izdajo dovoljenja in 
proizvajalec v soglasju in z vidika 
ponovne uporabnosti, možnosti 
recikliranja in predelave ne identificirajo 
problematičnega vozila določenega tipa, 
se bo za vsak tip vozila izbralo 
reprezentativno vozilo, in sicer: 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga sprememb 1. 
 

Predlog spremembe 5 
PRILOGA I, ODSTAVEK 9 

9. Zaradi preverjanja materiala in mer 
sestavnih delov proizvajalec po presoji 
urada za izdajo dovoljenja za vsako 
nadgradnjo da na razpolago 
reprezentativna vozila in sestavne dele, ki 
se bodo v ta vozila vgradili serijsko. 

9. Zaradi preverjanja materiala in mer 
sestavnih delov proizvajalec po presoji 
urada za izdajo dovoljenja da na razpolago 
vozila in sestavne dele. 

Obrazložitev 

Služi poenostavitvi besedila. 
 

Predlog spremembe 6 
PRILOGA II, ODSTAVEK 3.2.1.1. 

3.2.1.1. Način delovanja: prisilni 
vžig/avtomatski vžig, štiritaktni/dvotaktni 

črtano 

Obrazložitev 

Zaradi poenostavitve upravnih stroškov, se naj v prilogi II navedejo le podatki, ki so bistveni 
le glede ponovne uporabnosti, možnosti recikliranja in predelave posameznega vozila. Ta 
navedba v tem pogledu ni bistvena. 
 

Predlog spremembe 7 
PRILOGA II, ODSTAVEK 3.2.1.2. 
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3.2.1.2. Število in razporeditev cilindra:
  

črtano 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe 6. 
 

Predlog spremembe 8 
PRILOGA II, ODSTAVEK 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Prostornina motorja (s): ...... cm³ črtano 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe 6. 
 

Predlog spremembe 9 
PRILOGA II, ODSTAVEK 3.2.2. 

3.2.2. Gorivo: dizel/bencin/tekoči 
plin/zemeljski plin/etanol 

črtano 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe 6. 
 

Predlog spremembe 10 
PRILOGA II, ODSTAVEK 4.2. 

4.2. Način (mehanski, hidravličen, 
električni itn.): 

črtano 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe 6. 
 

Predlog spremembe 11 
PRILOGA II, ODSTAVEK 4.5.1. 

4.5.1. Tip (ročno 
menjavanje/avtomatično/brezstopenjsko) 

črtano 
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Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe 6. 
 

Predlog spremembe 12 
PRILOGA II, ODSTAVEK 4.9. 

4.9. Zapora diferenciala: da/ne/neobvezna črtano 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe 6. 
 

Predlog spremembe 13 
PRILOGA II, ODSTAVEK 9.10.3.1. 

9.10.3.1. Število: se črta 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe 6. 
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OBRAZLOŽITEV 

S predlogom direktive se namerava vzpostaviti določbe, ki so nujne za zagotavljanje, da so 
osebni avtomobili in lahka gospodarska vozila zasnovana na način, da dosegajo potrebno 
najnižjo stopnjo za "ponovno uporabnost", "možnost recikliranja" in "predelave". 
 
Poročevalec je zaključil, da bo predlog Komisije prispeval k doseganju ambicioznega cilja 
okoljske politike, da 
 

- bo vsaj 85% katerega koli vozila lahko ponovno uporabljenih in/ali recikliranih ter 
- vsaj 95% katerega koli vozila lahko ponovno uporabljenih in/ali predelanih.  

 
Predlogi sprememb, ki jih je vložil poročevalec, niso oblikovani tako, da bi spreminjali 
osnovo predloga direktive, ampak služijo cilju, ki bi vsem zadevnim stranem v tem primeru - 
uradom za izdajo dovoljenj in avtomobilski industriji - olajšal njihovo delo. 
Potrebne administrativne formalnosti in temu primerni stroški bi lahko neprizanesljivo 
oslabili konkurenčnost evropske avtomobilske industrije in se morajo zato omejiti na strogi 
minimum.   
Glede na to, in nenazadnje na osnovi lizbonske strategije Evropske unije in dokončne 
vzpostavitve notranjega trga, poročevalec tudi pri tej direktivi sledi cilju čim večje 
poenostavitve zakonodajnih določb v luči čim bolj praktičnega izvajanja le-teh. 
 
V svoji utemeljitvi o predlogu direktive Komisija ugotavlja, da so "konstrukcije, ki se jih da 
reciklirati" v povezavi z razvojem novih vozil med proizvajalci standard že od začetka 1990-
ih.  
V mednarodnem smislu nova vozila, izdelana od začetka tega desetletja, kar se tiče njihove 
možnost recikliranja, ponovne uporabnosti in predelave, že dosegajo visoke, če ne optimalne, 
standarde. 
 
Varovanje okolja in stopnja, do katere so vozila okolju prijazna, sta postala faktorja 
konkurenčnosti, ki ob nakupu avtov vplivata na potrošnike. 
 
Direktiva vsebuje številne določbe, ki niso bistvene za doseganje najvišje možne stopnje 
varovanja okolja, povzročala pa bi nepotrebne administrativne stroške. 
 
Predlog Komisije določa, da morajo vsa nova vozila v času 36 mesecev po začetku 
uveljavitve direktive opraviti preverjanja tipa in ustreznega dovoljenja. Vse dosedanje serije 
vozil, vključno z modeli, ki so tik pred zamenjavo, bi se tako morale znova preveriti.   Med 
samo proizvodnjo bi bilo potrebno ponovno snovanje, kar bi resno zmanjšalo sposobnost 
proizvajalcev, da trgu ponudijo vozila, in bi torej ogrozilo konkurenčnost. 
Glede na obstoječe standarde recikliranja, v smislu že omenjenega, bi bilo primerno daljše 
prehodno obdobje, ki vključuje običajno proizvodnjo vozil avtomobilske industrije. Smiselno 
in učinkovito bi bilo 72-mesečno prehodno obdobje, v katerem bi se vsi novi tipi, ki so 
trenutno na mizah oblikovalcev, lahko prilagodili tej direktivi. 
 
S stališča uradov za izdajo dovoljenja je 36-mesečno obdobje nerealno. 
Na evropskem tržišču je okrog 600 tipov in vsi ti bi se morali v tem obdobju na novo 
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pregledati. Jasno je, da to ni izvedljivo in bi v posameznih državah članicah povzročalo 
odstopanja, kar bi izkrivljajo trg. 
 
Direktiva določa, da proizvajalec mora za vsak tip vozila tistim, ki bodo skrbeli za 
odstranjevanje, posredovati natančen opis strategije recikliranja, ki bo temeljila na v tem času 
dosegljivih tehnologijah ali tehnologijah v razvoju. Danes je povprečna življenjska doba 
novega vozila približno 12 do 14 let, v mnogih primerih celo daljša. V zadnjih 10 letih se je 
zgodil odločilen napredek v tehnologijah odstranjevanja in recikliranja. Trenutno nihče ne 
more predvidevati, kakšne nove tehnologije se bodo razvijale v prihodnje, tako da opisi 
strategij recikliranja na osnovi obstoječih tehnologij odstranjevanja nimajo smisla. Kdor je v 
80-ih letih mislil, da mora informacije shranjevati na disketo, jih bo težko prebiral z danes 
dosegljivo informacijsko tehnologijo. To naj se razume kot primerljiv primer.  
 
Raznolikost tipov, ki jih proizvaja avtomobilska industrija, je skorajda nemerljiva. Zato je 
bistvenega pomena, in taka je obstoječa praksa, da uradi za izdajo dovoljenj reprezentativno 
vozilo izberejo v soglasju s proizvajalcem in ne sami. V izogib nesporazumom, naj se tudi to 
določi z direktivo. 
 
Direktiva določa, da se morajo sestavni deli iz polimerov in elastomerov pri preverjanju tipov 
ustrezno označiti. Ta določba ne upošteva dejstva, da pri razvoju novega vozila pred 
začetkom same proizvodnje lahko v zadnjem trenutku pride do majhnih sprememb. Zato pa je 
primernejše, da urad pri preverjanju tipa zagotovi, da je proizvajalec pravilno označil ustrezne 
sestavne dele. Proizvajalec bi tako bil dokončno odgovoren za označevanje, čeprav bi urad 
lahko v vsakem trenutku, tudi med samo proizvodnjo, preverjal, da se zahteve za označevanje 
upoštevajo. 
 
V prilogi II je poročevalec črtal del besedila o informacijah v zvezi s preverjanjem tipa, ki 
nimajo veze z možnostjo recikliranja, ponovne uporabnosti in predelave. V tej obliki bi del 
dokumenta o informacijah povzročal nepotrebne administrativne stroške. 
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