
ZAŁĄCZNIK V

CZĘŚCI UZNAWANE ZA NIENADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA

1. Wstęp

Niniejszy załącznik dotyczy części pojazdów należących do kategorii M1 oraz tych należących do kategorii
N1, których ponowne używanie w produkcji nowych pojazdów jest zabronione.

2. Wykaz części— moduły poduszek powietrznych (1), w tym worki, naboje pirotechniczne, elektro-
niczne jednostki sterujące i czujniki pomiarowe;

— automatyczne lub statyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, w tym pasy, klamry, blokady automa-
tyczne i pirotechniczne napinacze pasów;

— siedzenia (tylko w przypadkach, gdzie zakotwiczenie pasów bezpieczeństwa i/lub poduszki powietrzne
jest wbudowane w siedzenie);

— zestawy zamka kierownicy zamontowane na kolumnie kierownicy;

— immobilizery, w tym transpondery i elektroniczne jednostki sterujące;

— systemy filtrujące emisję spalin (np. katalizatory, filtry pyłowe);

— tłumiki wydechu.

(1) Jeżeli poduszka powietrzna jest zamontowana w kierownicy, także kierownica.

ZAŁĄCZNIK VI

ZMIANY W DYREKTYWIE 70/156/EWG

W Dyrektywie 70/156/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(1) W załączniku I dodaje się następujące punkty:

„15. PRZYDATNOŚĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA, ZDOLNOŚĆ DO RECYKLINGU i UTYLIZACJI”

„15.1. Wersja pojazdu reprezentatywnego:

15.2. Masa pojazdu reprezentatywnego z nadwoziem lub masa podwozia z kabiną kierowcy, bez
nadwozia i/lub urządzenia sprzęgającego, jeżeli producent nie wyposaża nadwozia, i/lub urzą-
dzenia sprzęgającego (łącznie z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeżeli pojazd jest w
nie wyposażony), bez kierowcy:

15.3. Masy materiałów pojazdu reprezentatywnego

15.3.1. Masa materiału uwzględnionego na etapie wstępnego przetwarzania (##):

15.3.2. Masa materiału uwzględnionego na etapie demontażu (##):

15.3.3. Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uzna-
nego za nadającą się do recyklingu (##):

15.3.4. Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uzna-
nego za nadającą się do odzysku energii (##):
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15.3.5. Specyfikacja materiałów (##):

15.3.6. Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub recyklingu:

15.3.7. Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub utylizacji:

15.4. Poziomy

15.4.1. Poziom zdolności do recyklingu „Rrec(%)”:

15.4.2. Poziom zdolności do utylizacji „Rodz(%)”:

(##) Definicje tych pojęć zamieszczono w normie ISO 22628: 2002.”

(2) W części I załącznika IV dodaje się następującą pozycję:

Przedmiot Nr dyrektywy Odniesienie do
Dziennika Urzędowego

Stosowanie

M-
1

M-
2

M-
3 N1 N2 N3 O-

1
O-
2

O-
3

O-
4

59.„Zdolność do
recyklingu” […./…/WE] L …, …, str. … X - - X - -

(3) W załączniku XI wprowadza się następujące zmiany:

a) W dodatku 1 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr dyrektywy M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

59
„Zdolność do recy-
klingu” […./…/WE]

Brak wymo-
gów

Brak wymo-
gów - -

b) W dodatku 2 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr dyrektywy M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

59
„Zdolność do recy-
klingu” […/…/WE]

Bra-
k
wy-
mo-
gów - -

Bra-
k
wy-
mo-
gów - - - - - -

c) W dodatku 3 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr dyrektywy M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

59
„Zdolność do recy-
klingu” [……/…/WE] - -

Bra-
k
wy-
mo-
gów - - - - - -
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Odtworzenie zasobów morszczuka europejskiego i homara *

Rezolucja Legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczą-
cego ustanowienia metod odtworzenia zasobów morszczuka europejskiego i homara u wybrzeży
Kantabrii i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 850/98 (COM(2003)0818 — C5-0042/2004 — 2003/0318(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2003)0818) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C5-0042/2004),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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