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6.4.2005 A6-0004/8

ALTERAÇÃO 8
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 8
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)

 (1 bis) A reutilização dos componentes, a 
reciclagem e valorização dos materiais 
constituem uma parte importante da 
estratégia comunitária de gestão de 
resíduos. Por tal motivo, deve ser solicitada 
aos fabricantes de veículos e seus 
fornecedores a inclusão desses aspectos nas 
fases mais precoces do desenvolvimento de 
veículos novos, de modo a facilitar o 
respectivo tratamento quando atingem o 
fim de vida.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/9

ALTERAÇÃO 9
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 9
CONSIDERANDO 13

(13) As medidas necessárias para a 
adaptação ao progresso científico e técnico 
dessa directiva deveriam ser adoptadas em 
conformidade com artigo 13.º da Directiva 
70/156/CEE.

(13) As medidas necessárias para a 
adaptação ao progresso científico e técnico 
dessa directiva deveriam ser adoptadas em 
conformidade com  o procedimento 
regulamentar previsto no nº 3 do artigo 13.º 
da Directiva 70/156/CEE

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/10

ALTERAÇÃO 10
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 10
CONSIDERANDO 14 BIS (novo)

 (14 bis) Em conformidade com o nº 34 do 
Acordo Interinstitucional "Legislar 
Melhor", os Estados-Membros são 
encorajados a elaborar, para si próprios e 
no interesse da Comunidade, os seus 
próprios quadros, que ilustrem, na medida 
do possível, a concordância entre a 
directiva e as medidas de transposição, e a 
publicá-los.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/11

ALTERAÇÃO 11
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 11
ARTIGO 4, PONTO 5

 (5) “veículo de referência”, a versão de um 
modelo de veículo que é identificada pela 
entidade homologadora como sendo a mais 
problemática em termos de reutilização, 
reciclagem e valorização;

(5) “veículo de referência”, a versão de um 
modelo de veículo que é identificada pela 
entidade homologadora, após consulta do 
fabricante e de acordo com os critérios 
estabelecidos no anexo I, como sendo a 
mais problemática em termos de 
reutilização, reciclagem e valorização;

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/12

ALTERAÇÃO 12
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 12
ARTIGO 4, PONTO 19 BIS (novo)

 (19 bis) "organismo competente", entidade, 
p. ex. serviço técnico ou outro organismo 
existente, notificada por um 
Estado-Membro para efectuar a avaliação 
preliminar e emitir um certificado de 
conformidade, de acordo com o previsto na 
presente directiva. O organismo competente 
pode ser a entidade homologadora, desde 
que a sua competência nesse domínio se 
encontre devidamente documentada.
(Os termos "entidade competente" foram 
substituídos por "organismo competente" em 
todo o texto)

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/13

ALTERAÇÃO 13
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer,, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 13
ARTIGO 5, PONTO 1

1.  Os Estados-Membros concederão, 
conforme apropriado, a homologação CE ou 
a homologação de âmbito nacional, no que 
se refere a reutilização, reciclagem e 
valorização, apenas aos modelos de veículos 
que satisfaçam os requisitos do anexo I da 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros concederão, 
conforme apropriado, a homologação CE ou 
a homologação de âmbito nacional, no que 
se refere a reutilização, reciclagem e 
valorização, apenas aos modelos de veículos 
que satisfaçam os requisitos da presente 
directiva.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/14

ALTERAÇÃO 14
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 14
ARTIGO 5, PONTO 3

3. A entidade homologadora verificará que 
os componentes feitos de polímeros ou de 
elastómetros incluídos na lista de 
desmantelamento referida no anexo I, n.º 2, 
da presente directiva estão marcados nos 
termos da Decisão 2003/138/CE da 
Comissão, de 27 de Fevereiro de 20031, que 
estabelece normas de codificação de 
componentes e materiais para veículos, em 
conformidade com a Directiva 2000/53/CE.

Suprimido

Or. en

1 JO L 53 de 28.2.2003, p. 58.
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6.4.2005 A6-0004/15

ALTERAÇÃO 15
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 15
ARTIGO 6, PONTO 1 BIS (novo)

 1 bis. No âmbito da avaliação preliminar, 
os Estados-Membros garantirão que os 
materiais utilizados no fabrico de um 
modelo de veículo cumprem as disposições 
da alínea a) do nº 2 do artigo 4º da 
Directiva 2000/53/CE.
A Comissão estabelecerá, de acordo com o 
processo previsto no artigo 9º, as normas 
específicas necessárias à verificação da 
conformidade com a presente disposição.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/16

ALTERAÇÃO 16
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 16
ARTIGO 9

Adaptação ao progresso científico e técnico Alterações
As alterações à presente directiva, 
necessárias para a adaptar ao progresso 
científico e técnico, serão adoptadas pela 
Comissão em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 13.º da 
Directiva 70/156/CEE.

As alterações à presente directiva, 
necessárias para a adaptar ao progresso 
científico e técnico, serão adoptadas pela 
Comissão em conformidade com o 
procedimento regulamentar referido no nº 3 
do artigo 13.º da Directiva 70/156/CEE.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/17

ALTERAÇÃO 17
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 17
ARTIGO 10

1. A partir de [12 meses mais um dia após a 
entrada em vigor da presente directiva], os 
Estados-Membros não devem, no que diz 
respeito a um modelo de veículo que cumpra 
os requisitos da presente directiva:

1. A partir de [12 meses a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva], os 
Estados-Membros não devem, no que diz 
respeito a um modelo de veículo que cumpra 
os requisitos da presente directiva:

a) recusar a homologação CE ou a 
homologação de âmbito nacional,

a) recusar a homologação CE ou a 
homologação de âmbito nacional,

b) proibir a matrícula, a venda ou a entrada 
em serviço de veículos novos.

b) proibir a matrícula, a venda ou a entrada 
em serviço de veículos novos.

2. A partir de [36 meses após a entrada em 
vigor da presente directiva], os 
Estados-Membros devem, no que diz 
respeito a um modelo de veículo que não 
cumpra os requisitos da presente directiva:

2. A partir de [36 meses a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva], os 
Estados-Membros devem, no que diz 
respeito a um modelo de veículo que não 
cumpra os requisitos da presente directiva:

a) recusar a homologação CE; a) recusar a homologação CE;

b) recusar a homologação de âmbito 
nacional.

b) recusar a homologação de âmbito 
nacional.

3. A partir de [36 meses após a entrada em 
vigor da presente directiva], os 
Estados-Membros devem, se as exigências 
da presente directiva não forem cumpridas:

3. A partir de [54 meses a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva], os 
Estados-Membros devem, se as exigências 
da presente directiva não forem cumpridas:

a) considerar que os certificados de 
conformidade que acompanham os veículos 

a) considerar que os certificados de 
conformidade que acompanham os veículos 
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já não são válidos, nos termos do n.º 1 do 
artigo 7.º da Directiva 70/156/CEE;

já não são válidos, nos termos do n.º 1 do 
artigo 7.º da Directiva 70/156/CEE;

b) recusar a matrícula, a venda ou a entrada 
em serviço dos novos veículos, excepto nos 
casos em que for aplicável o n.º 2, alínea b), 
do artigo 8.º da Directiva 70/156/CEE.

b) recusar a matrícula, a venda ou a entrada 
em serviço dos novos veículos, excepto nos 
casos em que for aplicável o n.º 2, alínea b), 
do artigo 8.º da Directiva 70/156/CEE.

4. O artigo 7.º é aplicável a partir de [12 
meses mais um dia após a entrada em vigor 
da presente directiva].

4. O artigo 7.º é aplicável a partir de [12 
meses a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva].

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/18

ALTERAÇÃO 18
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 18
ARTIGO 11, PONTO 1

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas necessárias 
para dar cumprimento à presente directiva, o 
mais tardar no prazo de [12 meses após a 
entrada em vigor da presente directiva]. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um quadro 
de correspondência entre essas disposições 
e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas necessárias 
para dar cumprimento à presente directiva, o 
mais tardar no prazo de [12 meses a contar 
da data de entrada em vigor da presente 
directiva]. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições.

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de [12 meses mais um 
dia após a entrada em vigor da presente 
directiva]

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de [12 meses a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva]

As disposições adoptadas pelos 
Estados-Membros devem incluir uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
respectiva publicação oficial. As 
modalidades dessa referência serão 
adoptadas pelos Estados-Membros.

As disposições adoptadas pelos 
Estados-Membros devem incluir uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
respectiva publicação oficial. Os métodos 
para proceder a essa referência serão 
adoptados pelos Estados-Membros.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/19

ALTERAÇÃO 19
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 19
ANEXO I, PONTO 4

4. No que diz respeito a um modelo de 
veículo, será seleccionado um veículo de 
referência para:

5. Na medida em que a entidade 
homologadora e o fabricante não tenham, 
de comum acordo, identificado a versão 
considerada mais problemática de  um 
modelo de veículo, do ponto de vista da 
reutilização, reciclagem e valorização, será 
seleccionado um veículo de referência para:

a) cada “tipo de carroçaria”, como definido 
na parte C, n.º 1, do anexo II da Directiva 
70/156/CEE, no caso de veículos da 
categoria M1;

a) cada “tipo de carroçaria”, como definido 
na parte C, n.º 1, do anexo II da Directiva 
70/156/CEE, no caso de veículos da 
categoria M1;

b) cada “tipo de carroçaria”, isto é, 
furgoneta, quadro-cabina, pick-up, etc., no 
caso de veículos da categoria N1.

b) cada “tipo de carroçaria”, isto é, 
furgoneta, quadro-cabina, pick-up, etc., no 
caso de veículos da categoria N1.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/20

ALTERAÇÃO 20
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 20
ANEXO I, PONTO 5

5. Para efeitos da selecção de veículos de 
referência, deverá ser tida em conta a 
disponibilidade de níveis de acabamento 
diferentes e a disponibilidade de 
equipamento opcional1.

4. Para efeitos da selecção de veículos de 
referência, deverão ser tidos em conta os 
seguintes critérios:

Por equipamento opcional, deve 
entender-se os componentes adicionais que, 
provavelmente, irão ser instalados sob 
responsabilidade do fabricante antes de o 
veículo ser matriculado ou posto em 
serviço.

- o tipo de carroçaria;

- os níveis de acabamento disponíveis;
- o equipamento opcional disponível1, que 
pode ser instalado sob responsabilidade do 
fabricante.

------------- ----------
1 Isto é, estofos de couro, equipamento de rádio a 
bordo, ar condicionado, jantes de alumínio, etc..

1 Isto é, estofos de couro, equipamento de rádio a 
bordo, ar condicionado, jantes de alumínio, etc..

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/21

ALTERAÇÃO 21
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 21
ANEXO I, PONTO 9

9. Para efeitos das verificações dos materiais 
e das massas dos componentes, o fabricante 
porá à disposição os veículos 
representativos de cada tipo de carroçaria e 
os componentes destinados a esses veículos 
que a entidade homologadora considerar 
necessários.

9. Para efeitos das verificações dos materiais 
e das massas dos componentes, o fabricante 
porá à disposição os veículos  e os 
componentes que a entidade homologadora 
considerar necessários.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/22

ALTERAÇÃO 22
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 22
ANEXO IV, PONTO 3.1, ALÍNEA F)

f) controlar as marcações nos componentes 
referidos no n.º 3 do artigo 5.º;

f) marcar os componentes feitos de 
polímeros ou elastómeros, nos termos da 
Decisão 2003/138/CE da Comissão, de 27 
de Fevereiro de 2003, que estabelece 
normas de codificação de componentes e 
materiais para veículos, em conformidade 
com a Directiva 200/53/CE1;

---------------
1 JO L 53, de 28.2.2003, p. 58.

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/23

ALTERAÇÃO 23
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 23
ANEXO IV, APÊNCICE 1, SUBTÍTULO 3

[……. a entidade homologadora] [……. o organismo competente]

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/24

ALTERAÇÃO 24
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 24
ANEXO IV, APÊNCICE 1, ÚLTIMA LINHA DO MODELO DE CERTIFICADO

Anexos: descrição da estratégia 
recomendada pelo fabricante no domínio da 
reutilização, da reciclagem e da valorização 
energética

Anexos: descrição da estratégia 
recomendada pelo fabricante no domínio da 
reutilização, da reciclagem e da valorização

Or. en
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6.4.2005 A6-0004/25

ALTERAÇÃO 25
apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, em nome do Grupo PPE-DE,
por Guido Sacconi e Marie-Noëlle Lienemann, em nome do Grupo PSE,
por Holger Krahmer, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0004/2005
Holger Krahmer
Reutilização, reciclagem e valorização de veículos a motor

Proposta de directiva (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 25
ANEXO V, PONTO 2, TRAVESSÃO 6

- Catalisadores; - Sistemas de pós-tratamento de emissões 
(p. ex. catalisadores, filtros de partículas);

Or. en


