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Alterações do Parlamento 

Alteração apresentada por Claude Turmes e Bart Staes 

Alteração 14 
TÍTULO 

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
homologação de veículos a motor, no que 
diz respeito às suas reutilização, reciclagem 
e valorização e que altera a Directiva 
70/156/CEE do Conselho 

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
homologação de veículos a motor, no que 
diz respeito às suas reutilização, reciclagem, 
valorização e emissão de CO2 e que altera a 
Directiva 70/156/CEE do Conselho 

Or. en 

Justificação 

A directiva deverá conter igualmente requisitos mínimos em matéria de eficácia energética 
para os novos modelos de veículos homologados na UE. 
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Alteração 15 
CONSIDERANDO 3 BIS (novo) 

 (3 bis) A reutilização, a reciclagem e a 
valorização são objectivos importantes da 
política comunitária em matéria de 
ambiente, pelo que o contributo da 
Directiva 2000/53/CE e da presente 
directiva é louvado por todas as partes. 

Or. de 

Justificação 

Convém salientar os objectivos em matéria de política ambiental no preâmbulo da proposta. 

 

Alteração apresentada por Claude Turmes e Bart Staes 

Alteração 16 
CONSIDERANDO 7 BIS (novo) 

 (7 bis) São necessárias medidas para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa por forma a atingir os objectivos da 
UE visando prevenir alterações climáticas 
perigosas. Devem ser adoptados outros 
instrumentos para criar incentivos ao 
desenvolvimento e à produção de veículos 
com níveis de emissões sensivelmente 
inferiores aos níveis máximos estabelecidos 
na presente directiva. O nível médio de 
emissões provenientes dos novos veículos 
de passageiros na UE não deverá exceder 
60g/km, em 2020. 

Or. en 

Justificação 

A presente directiva deverá unicamente estabelecer requisitos mínimos, sendo necessários 
outros instrumentos para assegurar um nível médio inferior de emissões. Em 1996, a 
Comunidade adoptou um objectivo de 120 g/km, a realizar em 2005 (o mais tardar, em 2010) 
[COM(95)689 final; Conclusões do Conselho, de 25.06.1996]. Por meio de tecnologias 
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híbridas, de veículos a hidrogénio e de biocombustíveis, é possível baixar ainda para metade 
o nível médio das emissões provenientes de novos veículos, em 2020. 

 

Alteração apresentada por Claude Turmes e Bart Staes 

Alteração 17 
ARTIGO 1, PARÁGRAFO 1 

A presente directiva estabelece as 
disposições administrativas e técnicas para a 
homologação dos veículos abrangidos pelo 
artigo 2.º, a fim de assegurar que os seus 
componentes e materiais possam ser 
reutilizados, reciclados e valorizados de 
acordo com as percentagens mínimas 
referidas no anexo I. 

A presente directiva estabelece as 
disposições administrativas e técnicas para a 
homologação dos veículos abrangidos pelo 
artigo 2.º, a fim de estabelecer limites 
máximos de emissão de CO2 e assegurar que 
os seus componentes e materiais possam ser 
reutilizados, reciclados e valorizados de 
acordo com as percentagens mínimas 
referidas no anexo I. 

Or. en 

Justificação 

A directiva deverá conter igualmente requisitos mínimos em matéria de eficácia energética 
para novos modelos de veículos homologados na UE. 

 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt 

Alteração 18 
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 como sendo a mais 
problemática em termos de reutilização, 
reciclagem e valorização; 

 Estes veículos serão seleccionados pela 
entidade homologadora, entre as diferentes 
versões de um modelo de veículo, com o 
acordo do fabricante. 

 Devem ter-se em conta os seguintes 
critérios: 

 - o tipo de carroçaria; 
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 - os níveis de acabamento disponíveis; 
 - o equipamento opcional disponível que 

pode ser instalado sob a responsabilidade 
do fabricante. 

Or. de 

Justificação 

Em consonância com a proposta da Comissão (no seu ponto 6.2.3.) convém explicitar que a 
escolha é feita pela entidade homologadora, com o acordo do fabricante, e incluir na 
proposta os critérios propostos. 

 

Alteração apresentada por Chris Davies 

Alteração 19 
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, como sendo a mais problemática 
em termos de reutilização, reciclagem e 
valorização; 

Or. en 

Justificação 

Os fabricantes devem ser implicados na selecção do veículo apropriado, embora a decisão 
final seja da competência da entidade homologadora. 

 

Alteração apresentada por Claude Turmes e Bart Staes 

Alteração 20 
ARTIGO 5, PONTO 2 BIS (novo) 

 2 bis. O fabricante deve demonstrar 
cumprimento das disposições da alínea a) 
do n° 2 do artigo 4° da Directiva 
2000/53/CE. 
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Or. en 

Justificação 

A directiva 2000/53/CE proíbe a utilização de chumbo, mercúrio, cádmio ou crómio 
hexavalente em veículos ou seus componentes, a partir de 1 de Julho de 2003.O modelo não 
deverá ser homologado caso o veículo contenha estas substâncias em condições que não as 
especificadas na Directiva VLE. 
 

 

Alteração apresentada por Holger Krahmer 

Alteração 21 
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 2003, que 
estabelece normas de codificação de 
componentes e materiais para veículos, em 
conformidade com a Directiva 2000/53/CE. 

(3) A entidade homologadora verificará se o 
fabricante tomou as medidas necessárias 
para garantir que 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 2003, que 
estabelece normas de codificação de 
componentes e materiais para veículos, em 
conformidade com a Directiva 2000/53/CE. 

Or. de 

Justificação 

Na prática, os componentes feitos de polímeros ou de elastómetros só são identificados na 
última fase, antes do início da produção e quando já se encontra concluída a avaliação do 
modelo. A aplicação desta disposição levaria a que o fabricante tivesse de construir 
protótipos suplementares para poder marcar, na data da avaliação, os componentes feitos de 
polímeros ou de elastómetros. Uma solução mais eficaz para ambas as partes consistiria na 
verificação, pela entidade homologadora, de que o fabricante tomou as medidas necessárias 
(e, por conseguinte, também assume a responsabilidade), a fim de assegurar que os referidos 
componentes se encontrem marcados. Obviamente, a autoridade homologadora pode voltar a 
controlar o fabricante em data ulterior. 
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Alteração 22 
ARTIGO 6, PONTO 3 

3. Os Estados-Membros nomearão uma 
entidade competente, em conformidade com 
o n.º 2 do anexo IV da presente directiva, 
para realizar a avaliação preliminar e emitir 
o certificado de conformidade. 

3. Uma entidade competente realizará a 
avaliação preliminar e emitirá o certificado 
de conformidade. 

Or. de 

Justificação 

Em cada Estado-Membro existe uma entidade homologadora. É essencial que os organismos 
estatais que controlam a observância das disposições da presente directiva sejam entidades 
reconhecidas e respeitadas, aptas a avaliar os veículos e a sua construção. As entidades 
existentes em matéria de homologação de veículos possuem esta competência, constituem 
garante de segurança jurídica e evitam uma distorção da concorrência na Europa. 

 

Alteração apresentada por Claude Turmes e Bart Staes 

Alteração 23 
ARTIGO 7, FRASE INTRODUTÓRIA 

Os componentes constantes no anexo V da 
presente directiva: 

Contanto que o fabricante certifique que os 
componentes cumprem as normas de 
segurança aplicáveis, forneça todas as 
garantias necessárias e satisfaça as normas 
estabelecidas em matéria de 
responsabilidade, nos termos da legislação 
nacional, os componentes constantes no 
anexo V da presente directiva: 
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Alteração apresentada por Claude Turmes e Bart Staes 

Alteração 24 
ARTIGO 7 BIS (NOVO) 

 Artigo 7 bis 
 Valores-limite de emissão de CO2 
 1. A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 

Estados-Membros concederão, conforme 
apropriado, a homologação CE ou a 
homologação de âmbito nacional, no que 
diz respeito aos valores-limite de emissão de 
CO2, apenas a modelos de veículos que 
satisfaçam os seguintes requisitos: 

 - os veículos completos, pertencentes às 
categorias M1 e N1, deverão ter um limite 
máximo de emissão de CO2 de 45+ (0,08 x 
massa do veículo) g/km em 2010, com um 
decréscimo anual de 3% a partir dessa 
data. 

 2. O fabricante disponibilizará à entidade 
homologadora a informação técnica 
pormenorizada necessária para efeito da 
verificação de conformidade com as 
disposições do n° 1. 

Or. en 

Justificação 

A UE estabeleceu um objectivo de 120 g/km de emissão de CO2 para os veículos da categoria 
M1, o mais tardar em 2010. Para alcançar o objectivo de 2010, o progresso anual durante o 
período 2004-2010 deverá ser de 4,3% ao ano, comparativamente ao valor anual de 1,6% 
alcançado no período 1995-2003. Daí serem necessárias medidas adicionais para alcançar o 
objectivo de 2010. A presente directiva não visa a fixação de níveis médios de emissão de 
CO2 para os veículos novos vendidos, visto que tal diz respeito à homologação de modelos de 
veículos individuais, e não à homologação de veículos de combustível misto. Por conseguinte, 
foi desenvolvida uma estratégia tendo em vista estabelecer limites máximos de emissão de 
CO2 por modelo de veículo. A fórmula apresentada é uma compilação das normas japonesas 
para veículos ligeiros (que entrarão em vigor em 2010) e, numa segunda fase, das normas 
chinesas relativas a veículos pesados (que entrarão em vigor em Julho de 2008) e que foram 
reduzidas em cerca de 10% para veículos ligeiros e em cerca de 15% para veículos pesados. 
Acrescem ainda a esta lista os veículos da categoria N1 (veículos comerciais ligeiros ou 
carrinhas), o que foi possível devido à dependência relativamente à massa, referida na norma 
de emissão de CO2. Estas normas permitiriam alinhar a Europa às "melhores práticas" a 
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nível mundial e, efectivamente, apoiar a indústria europeia a preparar-se para observar as 
normas japonesas e chinesas, o que facilitaria a penetração naqueles mercados. 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Alteração 25 
ARTIGO 10, PONTO 3, FRASE INTRODUTÓRIA 

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 após a entrada em 
vigor da presente directiva], os 
Estados-Membros devem, se as exigências 
da presente directiva não forem cumpridas: 

Or. de 

Justificação 

A necessidade de submeter simultaneamente todos os modelos de todos os fabricantes à 
verificação do modelo de veículo traduz-se, tanto para a autoridade homologadora como 
para os fabricantes, em enormes obstáculos administrativos. Actualmente, existem na Europa 
cerca de 600 modelos que não será possível verificar dentro dos próximos 36 meses. Além 
disso, é prática corrente na UE dar prioridade à verificação de novos modelos. Por outro 
lado, deveria ser estabelecida uma distinção entre modelos novos e já existentes: quando a 
verificação de novos modelos tem prioridade, garante-se que todos os modelos que surgem 
no mercado foram submetidos à verificação. Os modelos já existentes poderão, depois, ser 
gradualmente verificados. 

 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt 

Alteração 26 
ARTIGO 10, PONTO 3, FRASE INTRODUTÓRIA 

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 após a entrada em 
vigor da presente directiva], os 
Estados-Membros devem, se as exigências 
da presente directiva não forem cumpridas: 

Or. de 

Justificação 

Relativamente à homologação de modelos já comercializados no mercado, deverá conceder-
se aos fabricantes prazos razoáveis para a homologação de modelos. As legislações em 
matéria de resíduos prevêem um prazo transitório de 12 meses . O prazo proposto tem em 
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conta que, por um lado, alguns modelos serão extintos e substituídos por outros modelos, e, 
por outro lado, os modelos com mais tempo de vida deverão ser abrangidos pela directiva. 

 

Alteração apresentada por Chris Davies 

Alteração 27 
ARTIGO 10, PONTO 3, FRASE INTRODUTÓRIA 

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: 

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

Or. en 

Justificação 

A data fixada para atingir os objectivos deve continuar a ser ambiciosa, no plano ambiental, 
e importa ter em conta as dificuldades práticas que a indústria experimentaria caso fosse 
obrigada a observar um prazo de 36 meses. 

 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Alteração 28 
ANEXO I, PONTO 9 BIS (novo) 

 9 bis. Para efeito da verificação da 
realização dos objectivos fixados na 
presente directiva, a entidade 
homologadora pode, com o acordo do 
fabricante, seleccionar outras modalidades 
de homologação. Estas podem diferir das 
possibilidades descritas, desde que sejam 
conclusivas em matéria de homologação. 

Or. de 

Justificação 

Em vez de se prescreverem determinadas modalidades de homologação, a entidade 
homologadora deverá ter liberdade para escolher outras modalidades, caso estas 
representem uma diminuição dos encargos para as entidades e o fabricante. Paralelamente, 
importa garantir que as referidas possibilidades de homologação sejam conclusivas. Esta 
segunda condição constitui garante da concretização dos objectivos da directiva. 
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