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11 para o Reino-Unido;

12 para a Áustria;

13 para o Luxemburgo;

17 para a Finlândia;

18 para a Dinamarca;

20 para a Polónia;

21 para Portugal;

23 para a Grécia;

24 para a Irlanda;

26 para a Eslovénia;

27 para a Eslováquia;

29 para a Estónia;

32 para a Letónia;

36 para a Lituânia;

49 para Chipre;

50 para Malta.

Secção 2: O número da directiva ou do regulamento de base.

Secção 3: O número da última directiva ou regulamento de alteração aplicável à 

homologação CE.

– No caso de homologações CE de veículos completos, trata-se da última 

directiva ou regulamento que altera um artigo (ou artigos) da Directiva

…/…/CE∗.

  

∗ JO: inserir o número de ordem da presente directiva.
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– No caso de homologações CE de veículos completos concedidas nos 

termos do artigo 22.º, trata-se da última directiva ou regulamento que 

altera um artigo (ou artigos) da Directiva …/…/CE∗, embora, neste caso, 

os dois primeiros algarismos sejam substituídos pelas letras maiúsculas 

KS.

– Trata-se da última directiva ou regulamento que inclui efectivamente as 

disposições em relação às quais o sistema, o componente ou a unidade 

técnica são conformes.

– No caso de uma directiva ou regulamento comportar datas de aplicação 

diferentes que remetam para normas técnicas diferentes, deve 

acrescentar-se um carácter alfabético para especificar qual a norma nos 

termos da qual a homologação foi concedida.

Secção 4: Um número sequencial de quatro algarismos (eventualmente com zeros 

iniciais), para a homologação CE de veículos completos, ou de quatro ou cinco 

algarismos, para a homologação CE, nos termos de uma directiva específica ou 

de um regulamento, a identificar o número de homologação de base. A 

sequência deve começar em 0001 para cada directiva ou regulamento de base.

Secção 5: Um número sequencial de dois algarismos (eventualmente, com zeros iniciais) 

a identificar a extensão. A sequência deve começar em 00 para cada número de 

homologação de base.

2. No caso da homologação CE de um veículo completo, a Secção 2 deve ser omitida.

No caso de uma homologação nacional concedida a veículos produzidos em pequenas 

séries, nos termos do artigo 23.º, a Secção 2 deve ser substituída pelas letras maiúsculas 

NKS.

  

∗ JO: inserir o número de ordem da presente directiva.
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3. Na(s) chapa(s) regulamentar(es) do veículo apenas, a Secção 5 é omitida.

4. Exemplo da terceira homologação de um sistema (ainda sem extensão), emitida pela 

França nos termos da Directiva "Travagem":

e2*71/320*98/12*0003*00

ou

e2*88/77*91/542A*0003*00, no caso de uma directiva com duas fases de aplicação A e B.

5. Exemplo da segunda extensão da quarta homologação de um veículo emitida pelo Reino 

Unido:

e11*98/14*0004*02

uma vez que a Directiva 98/14/CE é, até agora, a última directiva que altera os artigos da 

Directiva 70/156/CEE.

6. Exemplo de uma homologação CE de veículos completos concedida a um veículo 

produzido em pequenas séries, emitida pelo Luxemburgo, nos termos do artigo 22.º:

e13*KS[.../...]*0001*00

7. Exemplo de uma homologação nacional de um veículo produzido em pequenas séries, 

emitida pelos Países Baixos, nos termos do artigo 23.º:

e4*NKS*0001*00
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8. Exemplo do número de homologação CE marcado na(s) chapa(s) regulamentar(es) do 

veículo:

e11*98/14*0004

9. O Anexo VII não é aplicável aos regulamentos UNECE enumerados no Anexo IV da 

presente directiva. As homologações concedidas em conformidade com os regulamentos 

UNECE continuarão a utilizar o sistema de numeração apropriado, previsto nos respectivos 

regulamentos.
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Apêndice

Marca de homologação CE de componente ou de unidade técnica

1. A marca de homologação CE de componente ou de unidade técnica é constituída por:

1.1. Um rectângulo no interior do qual está colocada a letra minúscula "e" seguida das letras ou 

números distintivos do Estado-Membro que concede a homologação CE de componente ou 

de unidade técnica:

1 para a Alemanha 18 para a Dinamarca

2 para a França 20 para a Polónia

3 para a Itália 21 para Portugal

4 para os Países Baixos 23 para a Grécia

5 para a Suécia 24 para a Irlanda

6 para a Bélgica 26 para a Eslovénia

7 para a Hungria 27 para a Eslováquia

8 para a República Checa 29 para a Estónia

9 para a Espanha 32 para a Letónia

11 para o Reino Unido 36 para a Lituânia

12 para a Áustria 49 para Chipre

13 para o Luxemburgo 50 para Malta

17 para a Finlândia

1.2. Na proximidade do rectângulo, o "número de homologação de base", incluído na Secção 4

do número de homologação, precedido de dois algarismos indicando o número de ordem 

atribuído à mais recente alteração técnica significativa da directiva específica ou do 

regulamento aplicáveis.
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1.3. Um símbolo ou símbolos suplementares acima do rectângulo, que permitam a identificação 

de determinadas características. Esta informação suplementar é explicitada nas directivas 

específicas ou regulamentos aplicáveis.

2. A marca de homologação CE de componente ou de unidade técnica deve ser aposta na 

unidade técnica ou no componente por forma a ser indelével e claramente legível.

3. A Adenda contém um exemplo de uma marca de homologação CE de componente ou de 

unidade técnica.

Adenda ao Apêndice 1

Exemplo de uma marca de homologação CE de componente ou de unidade técnica

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Legenda: esta homologação de componente foi emitida pela Bélgica com o número 0004. 

O número de ordem 01 identifica o nível dos requisitos técnicos com os quais o 

componente se encontra em conformidade. O número de ordem é atribuído de acordo com 

as directivas específicas ou regulamentos aplicáveis.

NB: O presente exemplo não mostra outros símbolos suplementares.
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ANEXO VIII

RESULTADOS DOS ENSAIOS

(A preencher pela entidade homologadora e a anexar ao certificado de homologação CE do veículo)

Em cada caso, a informação deverá especificar a que variante ou versão se aplica. Não poderá haver 

mais que um resultado por versão. Todavia, é admissível uma combinação de vários resultados por 

versão que indique o caso pior. Neste caso, uma nota deve indicar que, para os elementos marcados 

com (*), apenas são dados os resultados dos casos piores.

1. Resultados dos ensaios relativos ao nível sonoro

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de aplicação:............................................................................

Variante/versão: ...... ...... ......

Em movimento [dB(A)/E]: ...... ...... ......

Imobilizado [dB(A)/E]: ...... ...... ......

a (min-1): ...... ...... ......
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2. Resultados dos ensaios relativos às emissões de escape

2.1. Emissão de gases provenientes dos veículos a motor

Indicar o último acto regulamentar de alteração aplicável à homologação. No caso de o 

acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, indicar também a fase de aplicação:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Combustível(is)((2)……………………(gasóleo, gasolina, GPL, GN, bicombustíveis: 

gasolina/GPL, bicombustíveis: gasolina/GN, etanol...)

  

(2) Sempre que as restrições impostas ao combustível sejam aplicáveis, indicar tais restrições 
(p. ex.: como para o gás natural, as gamas H ou L).
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2.1.1. Ensaio do tipo I (3): emissões pelo tubo de escape dos veículos no ciclo de ensaio após um 

arranque a frio

Variante/versão: ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Partículas ...... ...... ......

2.1.2. Ensaio do tipo II (3) dados sobre as emissões exigidos para o controlo técnico:

Tipo II, ensaio em regime baixo e em marcha lenta sem carga:

Variante/versão: ...... ...... ......

CO% ...... ...... ......

Velocidade do motor ...... ...... ......

Temperatura do óleo do motor ...... ...... ......

  

(3) Repetir para a gasolina e o combustível gasoso, no caso de um veículo que utilize ambos os 
tipos de combustível. Os veículos que possam ser alimentados tanto a gasolina como a um 
combustível gasoso, mas em que o sistema de gasolina se destine unicamente a situações de 
emergência ou ao arranque e em que o reservatório de gasolina tenha uma capacidade 
máxima de 15 litros, serão considerados, para efeitos de ensaio, como veículos alimentados 
exclusivamente a combustível gasoso.
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Tipo II, ensaio em regime elevado e em marcha lenta sem carga:

Variante/versão: ...... ...... ......

CO% ...... ...... ......

Valor lambda ...... ...... ......

Velocidade do motor

Temperatura do óleo do motor ...... ...... ......

2.1.3. Resultado do ensaio de tipo III:...............................

2.1.4. Resultado do ensaio de tipo IV (ensaio de emissões por evaporação).............g/ensaio

2.1.5. Resultado do ensaio de tipo V (ensaio de durabilidade):

– Tipo de durabilidade: 80 000 km/100 000 km/não aplicável (1)

– Factor de deterioração DF: calculado/fixo (1)

– Valor de especificação:

CO: ......

HC: ......

NOx: ......
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2.1.6. Resultado do ensaio de tipo VI relativo a emissões a baixa temperatura ambiente:

Variante/versão: ...... ...... ......

CO g/km

HC g/km

2.1.7. OBD: sim/não (1)

2.2. Emissão de gases poluentes pelos motores diesel utilizados em veículos.

Indicar o último acto regulamentar de alteração aplicável à homologação. No caso de o

acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, indicar também a fase de 

aplicação:.......................................................................................

Combustível(is) (2):………………………… (gasóleo, gasolina, GPL, GN, etanol....)

2.2.1. Resultados do ensaio ESC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Resultado do ensaio ELR (1)

Valor dos fumos :…..m-1
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2.2.3. Resultado do ensaio ETC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh (1)

NMHC: g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT : g/kWh (1)

2.3. Emissão de poluentes provenientes dos motores diesel.

Indicar o último acto regulamentar de alteração aplicável à homologação. No caso de o

acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, indicar também a fase de 

aplicação:........................................................................................................................

2.3.1. Resultados do ensaio em aceleração livre

Variante/versão: ...... ...... ......

Valor corrigido do coeficiente 
de absorção (m-1):

...... ...... ......

Velocidade normal de marcha 
lenta sem carga

Velocidade máxima do motor

Temperatura do óleo do motor 
(mín./máx.)
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3. Resultados dos ensaios relativos à emissão de CO2 /ao consumo de combustível (1) (3)

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação:

Variante/versão: ...... ...... ......

Emissão mássica de CO2
(condições urbanas) (g/km)

...... ...... ......

Emissão mássica de CO2
(condições extra-urbanas) 
(g/km)

...... ...... ......

Emissão mássica de CO2
(combinado) (g/km)

...... ...... ......

Consumo de combustível 
(condições urbanas) (l/100 
km) (4)

...... ...... ......

Consumo de combustível 
(condições extra-urbanas ) 
(l/100 km)(4)

...... ...... ......

Consumo de combustível 
(combinado) (l/100 km) (4)

...... ...... ......

  

(4) Para os veículos alimentados a GN, a unidade "l/100 km" é substituída por "m3/100 km".
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ANEXO IX

CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE

Veículos completos/completados(1)

PARTE I

(Formato máximo: A4 (210 × 297 mm), ou um dossier de formato A4)

Lado 1

O abaixo assinado: ...................................................................................................................

(nome completo)

certifica que o veículo:

0.1. Marca (designação comercial do fabricante): .....................................................

0.2. Modelo:.............................................................................................................

Variante (2): ...............................................................................................…. ......

Versão (2): ..........................................................................................................

0.2.1. Designação(ões) comercial(is):..........................................................................

0.4. Categoria:..........................................................................................................

  

(1) Riscar o que não interessa.
(2) Indicar igualmente o código numérico ou alfanumérico de identificação. Esse código não 

deve conter mais de 25 ou 35 posições para uma variante ou uma versão, respectivamente.



9911/3/06 REV 3 PB/ml 2
ANEXO IX DG C I PT

0.5. Nome e morada do fabricante do veículo de base: .............................................

Nome e morada do fabricante da última fase construída do veículo (¹):

0.6. Localização das chapas regulamentares: ............................................................

Número de identificação do veículo:

Localização do número de identificação do veículo no quadro:

com base no(s) modelo(s) de veículo(s) descrito(s) na homologação CE (1)

Veículo de base:.......................................................................................................................

Fabricante: ...............................................................................................................................

Número da homologação CE:...................................................................................................

Data: ........................................................................................................................................

Fase 2: Fabricante: ........................................................................................................
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Número da homologação CE:

Data: ..........................................................................................................................

está em perfeita conformidade com o modelo completo/completado (1) descrito em

Número de homologação CE:.....................................................................................

Data: ..........................................................................................................................

O veículo pode ser matriculado a título definitivo sem outras homologações CE em 

Estados-Membros com circulação à direita/à esquerda (3) e que utilizem unidades do 

sistema métrico/imperial (4) para o aparelho indicador de velocidade. .........................

(Local) (Data):............................................................................................................

(Assinatura) (Funções)

Anexos (aplicável apenas a modelos de veículos completados em várias fases): Certificado 

de conformidade para cada uma das fases.

  

(3) Indicar se o veículo, de acordo com as características de fábrica, é adequado para circular ou 
à direita ou à esquerda ou se é adequado para ambos os tipos de circulação.

(4) Indicar se o aparelho indicador de velocidade instalado utiliza unidades do sistema métrico 
ou se utiliza ambos os sistemas métrico e imperial.
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Lado 2

Para veículos completos ou completados da categoria M1

(Os valores e unidades indicados a seguir são dados na documentação de homologação dos actos 

regulamentares aplicáveis. No caso dos ensaios de controlo da conformidade da produção, os 

valores devem ser verificados de acordo com os métodos fixados nos actos regulamentares 

aplicáveis tendo em conta os níveis de tolerância dos ensaios de controlo da conformidade da 

produção autorizados nesses actos regulamentares)

1. Número de eixos: ........................ e rodas: .............

2. Eixos motores:............................................................................................................

3. Distância entre eixos: ......mm

5. Via(s) dos eixos: 1. ......mm 2. ......mm 3. ......mm

6.1. Comprimento:...... mm

7.1. Largura: ...... mm

8. Altura: ...... mm

11. Consola traseira: ..... mm

12.1. Massa do veículo carroçado em ordem de marcha: ..... kg

14.1. Massa máxima em carga tecnicamente admissível: ..... kg

14.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. .…. kg 2. ...... kg 3. .....kg etc.

14.3. Massa máxima tecnicamente admissível sobre cada eixo: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. 

.......kg etc.
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16. Carga máxima admissível no tejadilho: ...... kg

17. Massa máxima do reboque (com travões): ......kg; (sem travões): ...... kg

18. Massa máxima do conjunto:.....................kg

19.1. Carga vertical máxima no ponto de engate para um reboque: ......kg

20. Fabricante do motor:...................................................................................................

21. Código do motor tal como marcado sobre o motor:.....................................................

22. Princípio de funcionamento: .......................................................................................

22.1. Injecção directa: sim/não (1)

23. Número e disposição dos cilindros:.............................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustível: ..............................................................................................................

26. Potência útil máxima:..... kW a ...... min-1

27. Embraiagem (tipo):.....................................................................................................

28. Caixa de velocidades (tipo):........................................................................................

29. Relações de transmissão: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relação no diferencial: ...............................................................................................
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32. Pneumáticos e rodas: Eixo 1:..... Eixo 2: ....... Eixo 3: ..... (para os pneumáticos da categoria 

Z destinados à instalação em veículos cuja velocidade máxima ultrapassa os 300 Km/hora 

devem ser indicadas as características essenciais dos pneumáticos);

34. Direcção, modo de assistência: ...................................................................................

35. Breve descrição do dispositivo de travagem:...............................................................

37. Tipo de carroçaria:......................................................................................................

38. Categoria do veículo (5):..............................................................................................

41. Número e configuração das portas: .............................................................................

42.1. Número e localização dos bancos: ..............................................................................

43.1. Marca de homologação CE do dispositivo de reboque, se instalado: ...........................

44. Velocidade máxima: ...... km/h.

  

(5) Indicar apenas a(s) cor(es) de base: branca, amarela, laranja, vermelha, violeta, azul, verde, 
cinzenta, castanha ou preta.
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45. Nível sonoro

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação CE. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de 

aplicação:...........................................................................................

Imobilizado: ...... dB(A) à velocidade do motor: ......min-1

Em movimento: ...... dB(A)

46.1. Emissões de escape (6):

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação CE. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de 

aplicação:...........................................................................................

1. Método de ensaio:...........................

CO: ...... HC:.....NOx: ...... HC + NOx: ......

Fumos [coeficiente (m-1) do valor de absorção corrigido]: Partículas:........

2. Método de ensaio (se aplicável)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... Partículas:....

  

(6) Repetir para a gasolina e o combustível gasoso, no caso de um veículo que utilize ambos os 
tipos de combustível. Os veículos que possam ser alimentados tanto a gasolina como a um 
combustível gasoso, mas em que o sistema de gasolina se destine unicamente a situações de 
emergência ou ao arranque e em que o reservatório de gasolina tenha uma capacidade 
máxima de 15 litros, serão considerados, para efeitos de ensaio, como veículos alimentados 
exclusivamente a combustível gasoso.
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46.2. Emissões de CO2/consumo de combustível (6):

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação CE: ……

Emissões de CO2 Consumo de combustível

Condições urbanas ....... g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

Condições extra-urbanas ....... g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

Combinado: ....... g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

47. Potência fiscal ou número(s) de código nacional(is), se aplicável:

Bélgica:.......................... República Checa: ………. Dinamarca: .....................

Alemanha:...................... Estónia: …………………. Grécia:............................

Espanha:......................... França: ........................... Irlanda:…………………..

Itália:.............................. Chipre: …………………. Letónia: …………………

Lituânia:………...: ......... Luxemburgo:.................. Hungria: …………………

Malta: ………………….. Países Baixos:................. Áustria: ………………..

Polónia: ………………… Portugal:......................... Eslovénia: ………………

Eslováquia: ……………. Finlândia: ....................... Suécia:…………………..

Reino Unido:..................
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50. Observações1:.............................................................................................................

51. Isenções: ....................................................................................................................

  

1 Se o veículo estiver equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 
GHz nos termos da Decisão 2005/50/CE, o fabricante deve mencionar aqui: "Veículo 
equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 GHz".
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Lado 2

Para veículos completos ou completados das categorias M2 e M3.

(Os valores e unidades indicados a seguir são dados na documentação de homologação dos actos 

regulamentares aplicáveis. No caso dos ensaios de controlo da conformidade da produção, os 

valores devem ser verificados de acordo com os métodos fixados nos actos regulamentares 

aplicáveis tendo em conta os níveis de tolerância dos ensaios de controlo da conformidade da 

produção autorizados nesses actos regulamentares)

1. Número de eixos: ........................ e rodas: .............

2. Eixos motores: ......

3. Distância entre eixos: ...... mm

5. Via(s) dos eixos: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Comprimento:...... mm

6.3. Distância entre a frente do veículo e o centro do dispositivo de engate: ...... mm

7.1. Largura: ...... mm

8. Altura: ...... mm

10.1. Área no solo coberta pelo veículo: ...... m²

11. Consola traseira: ..... mm

12.1. Massa do veículo carroçado em ordem de marcha: ..... kg
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14.1. Massa máxima em carga tecnicamente admissível: ...... kg

14.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Massa tecnicamente admissível sobre cada eixo/grupo de eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... 

kg 4. ...... kg

16. Carga máxima admissível no tejadilho: ...... kg

17. Massa máxima do reboque (com travões): ......kg; (sem travões): ...... kg

18. Massa máxima em carga do conjunto tecnicamente admissível:...... kg

19.1. Massa máxima tecnicamente admissível no ponto de engate para um veículo a

motor: ...... kg

20. Fabricante do motor:

21. Código do motor tal como marcado sobre o motor:.....................................................

22. Princípio de funcionamento: .......................................................................................

22.1. Injecção directa: sim/não (1)

23. Número e disposição dos cilindros:.............................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustível: ..............................................................................................................

26. Potência útil máxima:..... kW a ...... min-1

27. Embraiagem (tipo):.....................................................................................................
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28. Caixa de velocidades (tipo):........................................................................................

29. Relações de transmissão: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relação no diferencial :.............................

32. Pneumáticos e rodas: Eixo 1: ..... Eixo 2: ....... Eixo 3: ....... Eixo 4: .......

33.1. Eixo(s) motor(es) equipado(s) com suspensão pneumática ou equivalente: sim/não (1)

34. Direcção, modo de assistência:……………………………………………

35. Breve descrição do dispositivo de travagem:...............................................................

36. Pressão na linha de alimentação para o sistema de travagem do reboque: ...... bar

37. Tipo de carroçaria:......................................................................................................

41. Número e configuração das portas: .............................................................................

42.2. Número de lugares sentados (excluindo o condutor): ..................................................

42.3. Número de lugares em pé: ..........................................................................................

43.1. Eventualmente, marca de homologação CE do dispositivo de reboque:.......................

44. Velocidade máxima:...... km/h
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45. Nível sonoro

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de 

aplicação:...........................................................................................

Imobilizado........... (dB(A) à velocidade do motor.... min-1

Em movimento: ...... dB(A)

46.1. Emissões de escape (6):

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação CE. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de 

aplicação:...........................................................................................

1. Método de ensaio:...........................

CO: ...... HC:.....NOx: ...... HC + NOx: ......

Fumos [coeficiente (m-1) do valor de absorção corrigido]: .... Partículas: ......

2. Método de ensaio (se aplicável)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…...CH4: ...... Partículas:....
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47. Potência fiscal ou número(s) de código nacional(is), se aplicável:

Bélgica:.......................... República Checa: ………. Dinamarca: .....................

Alemanha:...................... Estónia: …………………. Grécia:............................

Espanha:......................... França: ........................... Irlanda:…………………..

Itália:.............................. Chipre: …………………. Letónia: …………………

Lituânia:………...: ......... Luxemburgo:.................. Hungria: …………………

Malta: ………………….. Países Baixos:................. Áustria: ………………..

Polónia: ………………… Portugal:......................... Eslovénia: ………………

Eslováquia: ……………. Finlândia: ....................... Suécia:…………………..

Reino Unido:..................

50. Observações1:.............................................................................................................

51. Isenções: ....................................................................................................................

  

1 Se o veículo estiver equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 
GHz nos termos da Decisão 2005/50/CE, o fabricante deve mencionar aqui: "Veículo 
equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 GHz".
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Lado 2

Para veículos completos ou completados das categorias N1, N2 e N3

(Os valores e unidades indicados a seguir são dados na documentação de homologação CE dos 

actos regulamentares aplicáveis. No caso dos ensaios de controlo da conformidade da produção, os 

valores devem ser verificados de acordo com os métodos fixados nos actos regulamentares 

aplicáveis tendo em conta os níveis de tolerância dos ensaios de controlo da conformidade da 

produção autorizados nesses actos regulamentares)

1. Número de eixos: ........................ e rodas: .............

2. Eixos motores: ......

3. Distância entre eixos: ...... mm

4.1. Avanço do cabeçote de engate (máximo e mínimo no caso de um cabeçote de engate 

ajustável): ...... mm

5. Via(s) dos eixos: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Comprimento:...... mm

6.3. Distância entre a frente do veículo e o centro do dispositivo de engate: ...... mm

6.5. Comprimento da zona de carga: ...... mm

7.1. Largura: ...... mm

8. Altura: ...... mm

10.2. Área no solo coberta pelo veículo (N2 e N3): ......m²
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11. Consola traseira: ..... mm

12.1. Massa do veículo carroçado em ordem de marcha: ..... kg

14.1. Massa máxima em carga tecnicamente admissível: ...... kg

14.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Massa tecnicamente admissível sobre cada eixo/grupo de eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... 

kg 4. ...... kg

15. Posição de eixo(s) retráctil(eis) ou carregável(is):..................................

17. Massa rebocável máxima tecnicamente admissível do veículo a motor no caso de um:

17.1. Reboque com lança: ...................................................................................................

17.2. Semi-reboque: ............................................................................................................

17.3. Reboque de eixo(s) central(is): ...................................................................................

17.4. Massa máxima do reboque (não travado) tecnicamente admissível:...... kg

18. Massa máxima em carga do conjunto tecnicamente admissível: ...... kg

19.1. Massa máxima tecnicamente admissível no ponto de engate para um veículo a motor: ...... 

kg

20. Fabricante do motor:...................................................................................................

21. Código do motor tal como marcado sobre o motor:.....................................................
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22. Princípio de funcionamento: .......................................................................................

22.1. Injecção directa: sim/não (1)

23. Número e disposição dos cilindros:.............................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustível: ..............................................................................................................

26. Potência útil máxima:..... kW a ...... min-1

27. Embraiagem (tipo):.....................................................................................................

28. Caixa de velocidades (tipo):........................................................................................

29. Relações de transmissão: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relação no diferencial: ...............................................................................................

32. Pneumáticos e rodas: Eixo 1: ..... Eixo 2: ....... Eixo 3: ....... Eixo 4: .......

33.1. Eixo(s) motor(es) equipado(s) com suspensão pneumática ou equivalente: sim/não (1)

34. Direcção, modo de assistência: ...................................................................................

35. Breve descrição do dispositivo de travagem:...............................................................

36. Pressão na linha de alimentação para o sistema de travagem do reboque: ...... bar

37. Tipo de carroçaria:......................................................................................................
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38. Cor do veículo (5) (N1 apenas ): ...................................................................................

39. Capacidade do reservatório (veículo cisterna apenas): ......m³

40. Momento máximo da grua................................................................................. kNm.

41. Número e configuração das portas: .............................................................................

42.1. Número e localização dos bancos: ..............................................................................

43.1. Eventualmente, marca de homologação CE do dispositivo de reboque:.......................

44. Velocidade máxima:...... km/h

45. Nível sonoro

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação CE. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de aplicação:.................................................................................

Imobilizado........... (dB(A) à velocidade do motor.... min-1

Em movimento: ...... dB(A)
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46.1. Emissões de escape (6):

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de aplicação:.................................................................................

1. Método de ensaio:...........................

CO: ...... HC:.....NOx: ...... HC + NOx: ......

Fumos [coeficiente (m-1) do valor de absorção corrigido]: Partículas: ........

2. Método de ensaio (se aplicável)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: ...... Partículas:....

46.2. Emissões de CO2/consumo de combustível (1) (só N1): 

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação CE: ......

Emissões de CO2 Consumo de combustível

Condições urbanas ...... g/km ...... l/100 km ou para combustíveis 

gasosos m3/100 km (1)

Condições extra-urbanas ...... g/km ...... l/100 km ou para combustíveis 

gasosos m3/100 km (1)

Combinado: ...... g/km ...... l/100 km ou para combustíveis 

gasosos m3/100 km (1)

(1) No caso de um veículo que utilize ou gasolina ou combustível gasoso, repetir para ambos os tipos de 
combustível. Os veículos em que o sistema de gasolina se destine unicamente a situações de 
emergência ou ao arranque e em que o reservatório de gasolina tenha uma capacidade máxima de 15 
litros, serão considerados, para efeitos de ensaio, como veículos alimentados exclusivamente a 
combustível gasoso.
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47. Potência fiscal ou número(s) de código nacional(is), se aplicável:

Bélgica:.......................... República Checa: ………. Dinamarca: .....................

Alemanha:...................... Estónia: …………………. Grécia:............................

Espanha:......................... França: ........................... Irlanda:…………………..

Itália:.............................. Chipre: …………………. Letónia: …………………

Lituânia:………...: ......... Luxemburgo:.................. Hungria: …………………

Malta: ………………….. Países Baixos:................. Áustria: ………………..

Polónia: ………………… Portugal:......................... Eslovénia: ………………

Eslováquia: ……………. Finlândia: ....................... Suécia:…………………..

Reino Unido:..................

48.1. Homologado CE de acordo com os requisitos de projecto para o transporte de mercadorias 

perigosas: sim [classe(s): ......]/não (1)

48.2. Homologado CE de acordo com os requisitos de projecto para o transporte de 

determinados animais: sim [classe(s): ......]/não (1)

50. Observações1:

51. Isenções: ....................................................................................................................

  

1 Se o veículo estiver equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 
GHz nos termos da Decisão 2005/50/CE, o fabricante deve mencionar aqui: "Veículo 
equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 GHz".
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Lado 2

Para veículos completos ou completados das categorias O1, O2, O3 e O4

1. Número de eixos: ........................ e rodas: .............

3. Distância entre eixos: ...... mm

5. Via(s) dos eixos: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Comprimento:...... mm

6.4. Distância entre o centro do dispositivo de engate e a retaguarda do veículo:...... mm

6.5. Comprimento da zona de carga: ...... mm

7.1. Largura: ...... mm

8. Altura: ...... mm

10.3. Área no solo coberta pelo veículo (O2, O3 e O4 apenas): ...... m²

11. Consola traseira: ..... mm

12.1. Massa do veículo carroçado em ordem de marcha: ..... kg

14.1. Massa máxima em carga tecnicamente admissível: ...... kg

14.5. Distribuição dessa massa pelos eixos e, no caso de um semi-reboque ou reboque de eixo(s) 

central(ais), carga no ponto de engate: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... ponto de engate: ...... kg

14.6. Massa tecnicamente admissível sobre cada eixo/grupo de eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... 

e, no caso de um semi-reboque ou reboque de eixo(s) central(ais), carga no ponto de 

engate: ...... kg
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15. Posição de eixo(s) retráctil(eis) ou carregável(is):..................................

19.2. Para os dispositivos de engate das classes B, D, E e H: massa máxima do veículo tractor 

(T) ou do conjunto de veículos (se T < 32 000 kg): ...... kg

32. Pneumáticos e rodas: Eixo 1: ..... Eixo 2: ....... Eixo 3: .......

33.2. Eixo(s) equipado(s) com suspensão pneumática ou equivalente: sim/não (1)

34. Direcção, modo de assistência: ...................................................................................

35. Breve descrição do dispositivo de travagem:...............................................................

37. Tipo de carroçaria:......................................................................................................

39. Capacidade do reservatório (veículo cisterna apenas): ......m³

43.2. Marca de homologação do dispositivo de engate: .......................................................

47. Potência fiscal ou número(s) de código nacional(is), se aplicável:

Bélgica:.......................... República Checa: ………. Dinamarca: .....................

Alemanha:...................... Estónia: …………………. Grécia:............................

Espanha:......................... França: ........................... Irlanda:…………………..

Itália:.............................. Chipre: …………………. Letónia: …………………

Lituânia:………...: ......... Luxemburgo:.................. Hungria: …………………

Malta: ………………….. Países Baixos:................. Áustria: ………………..

Polónia: ………………… Portugal:......................... Eslovénia: ………………

Eslováquia: ……………. Finlândia: ....................... Suécia:…………………..

Reino Unido:..................
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48.1. Homologado CE de acordo com os requisitos de projecto para o transporte de mercadorias 

perigosas: sim [classe(s): ......]/não (1)

48.2. Homologado CE de acordo com os requisitos de projecto para o transporte de 

determinados animais: sim [classe(s): ......]/não (1)

50. Observações: ..............................................................................................................

51. Isenções: ....................................................................................................................
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PARTE II

CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE

Veículos incompletos

(Formato máximo: A4 (210 × 297 mm), ou um dossier de formato A4)

Lado 1

O abaixo assinado: ...................................................................................................................

(nome completo)

certifica que o veículo:

0.1. Marca (designação comercial do fabricante): ..............................................................

0.2. Modelo:......................................................................................................................

Variante (2): ..............................................................................................……………..

Versão (2): ...................................................................................................................

0.2.1. Designação(ões) comercial(is) (se disponíveis):..........................................................

0.4. Categoria:...................................................................................................................

0.5. Nome e morada do fabricante do veículo de base:.......................................................

Nome e morada do fabricante da última fase construída do veículo (¹):.......................
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0.6. Localização das chapas regulamentares: .....................................................................

Número de identificação do veículo:...........................................................................

Localização do número de identificação do veículo no quadro:...................................

com base no(s) modelo(s) de veículo(s) descrito(s) na homologação CE (¹)

Veículo de base: Fabricante:………………………………….

Número de homologação CE: ………………………………….

Data: ………………………………….

Fase 2: Fabricante: ...............................................................................................

Número de homologação CE: ………………………………….

Data: ………………………………….

Está em perfeita conformidade com o modelo incompleto descrito em:

Número de homologação CE: ………………………………….

Data: ………………………………….

O veículo não pode ser matriculado a título definitivo sem outras homologações CE.

.....................................................................................................................................................

(Local) (Data) (Assinatura) (Funções)

Anexos: Certificado de conformidade para cada fase.
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Lado 2

Para veículos incompletos da categoria M1

(Os valores e unidades indicados a seguir são dados na documentação de homologação CE dos 

actos regulamentares aplicáveis. No caso dos ensaios de controlo da conformidade da produção, os 

valores devem ser verificados de acordo com os métodos fixados nos actos regulamentares 

aplicáveis directivas relevantes tendo em conta os níveis de tolerância dos ensaios de controlo da 

conformidade da produção autorizados nesses actos regulamentares)

1. Número de eixos: ........................ e rodas: .............

2. Eixos motores:............................................................................................................

3. Distância entre eixos: ......mm

5. Via(s) dos eixos: 1. ......mm 2. ......mm 3. ...... mm

6.2. Comprimento máximo admissível do veículo completado: ......mm

7.2. Largura máxima admissível do veículo completado: ........mm

9.1. Altura do centro de gravidade: ......mm

9.2. Altura máxima admissível do centro de gravidade do veículo completado: ......mm

9.3. Altura mínima admissível do centro de gravidade do veículo completado: ......mm

13.1. Massa mínima admissível do veículo completado: ......kg

13.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Massa máxima em carga tecnicamente admissível: ...... kg

14.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Massa máxima tecnicamente admissível sobre cada eixo: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Carga máxima admissível no tejadilho: ...... kg

17. Massa máxima do reboque (com travões): ... kg (sem travões): ...... kg

18. Massa máxima do conjunto:.....................kg

19.1. Carga vertical máxima no ponto de engate para um reboque: ......kg

20. Fabricante do motor:...................................................................................................

21. Código do motor tal como marcado sobre o motor:.....................................................

22. Princípio de funcionamento: .......................................................................................

22.1. Injecção directa: sim/não (1)

23. Número e disposição dos cilindros:.............................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustível: ..............................................................................................................

26. Potência útil máxima:..... kW a ...... min-1

27. Embraiagem (tipo):.....................................................................................................
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28. Caixa de velocidades (tipo):........................................................................................

29. Relações de transmissão: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relação no diferencial: ...............................................................................................

32. Pneumáticos e rodas: Eixo 1:..... Eixo 2 …Eixo 3

34. Direcção, modo de assistência: ...................................................................................

35. Breve descrição do dispositivo de travagem:...............................................................

41. Número e configuração das portas: .............................................................................

42.1. Número e localização dos bancos: ..............................................................................

43.1. Eventualmente, marca de homologação CE do dispositivo de reboque:.......................

43.3. Tipos ou classes de dispositivos de engate que podem ser instalados: .........................

43.4. Valores característicos (1):D…… / V…… / S…… / U……

45. Nível sonoro:

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de 

aplicação:...........................................................................................

Imobilizado........... (dB(A) à velocidade do motor.... min-1

Em movimento: ...... dB(A)
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46.1. Emissões de escape (6):

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação CE. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de 

aplicação:...........................................................................................

1. Método de ensaio:...........................

CO: ...... HC:.....NOx: ...... HC + NOx: ......

Fumos [coeficiente (m-1) do valor de absorção corrigido]: Partículas:........

2. Método de ensaio (se aplicável)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... Partículas:....

47. Potência fiscal ou número(s) de código nacional(is), se aplicável:

Bélgica:.......................... República Checa: ………. Dinamarca: .....................

Alemanha:...................... Estónia: …………………. Grécia:............................

Espanha:......................... França: ........................... Irlanda:…………………..

Itália:.............................. Chipre: …………………. Letónia: …………………

Lituânia:………...: ......... Luxemburgo:.................. Malta: …………………..

Hungria: ………………… Países Baixos:................. Áustria: ………………..

Polónia: ………………… Portugal:......................... Eslovénia: ………………

Eslováquia: ……………. Finlândia: ....................... Suécia:…………………..

Reino Unido:..................
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49. Quadro concebido para veículos fora-de-estrada apenas: sim/não (1)

50. Observações1:

51. Isenções: ....................................................................................................................

  

1 Se o veículo estiver equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 
GHz nos termos da Decisão 2005/50/CE, o fabricante deve mencionar aqui: "Veículo 
equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 GHz".
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Lado 2

Para veículos incompletos das categorias M2 e M3

(Os valores e unidades indicados a seguir são dados na documentação de homologação CE dos 

actos regulamentares aplicáveis. No caso dos ensaios de controlo da conformidade da produção, os 

valores devem ser verificados de acordo com os métodos fixados nos actos regulamentares 

aplicáveis tendo em conta os níveis de tolerância dos ensaios de controlo da conformidade da 

produção autorizados nesses actos regulamentares)

1. Número de eixos: ........................ e rodas: .............

2. Eixos motores: ......

3. Distância entre eixos: ...... mm

5. Via(s) dos eixos: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Comprimento máximo admissível do veículo completado: ......mm

6.3. Distância entre a frente do veículo e o centro do dispositivo de engate: ...... mm

7.2. Largura máxima admissível do veículo completado: ........mm

9.1. Altura do centro de gravidade: ......mm

9.2. Altura máxima admissível do centro de gravidade do veículo completado: ......mm

9.3. Altura mínima admissível do centro de gravidade do veículo completado: ......mm

12.3. Massa do quadro nu: ...... kg
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13.1. Massa mínima admissível do veículo completado: ......kg

13.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Massa máxima em carga tecnicamente admissível: ...... kg

14.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Massa tecnicamente admissível sobre cada eixo/grupo de eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... 

kg 4. ...... kg

16. Carga máxima admissível no tejadilho: ...... kg

17. Massa máxima do reboque (com travões): ......kg; (sem travões): ...... kg

18. Massa máxima em carga do conjunto tecnicamente admissível............ kg

19.1. Massa máxima tecnicamente admissível no ponto de engate para um veículo a motor:..kg

20. Fabricante do motor:...................................................................................................

21. Código do motor tal como marcado sobre o motor:.....................................................

22. Princípio de funcionamento: .......................................................................................

22.1. Injecção directa: sim/não (1)

23. Número e disposição dos cilindros:.............................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³



9911/3/06 REV 3 PB/ml 33
ANEXO IX DG C I PT

25. Combustível: ..............................................................................................................

26. Potência útil máxima:..... kW a ...... min-1

27. Embraiagem (tipo):.....................................................................................................

28. Caixa de velocidades (tipo):........................................................................................

29. Relações de transmissão: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relação no diferencial :.............................

32. Pneumáticos e rodas: Eixo 1: ..... Eixo 2: ....... Eixo 3: ....... Eixo 4: .......

33.1. Eixo(s) motor(es) equipado(s) com suspensão pneumática ou equivalente: sim/não (1)

34. Direcção, modo de assistência: ...................................................................................

35. Breve descrição do dispositivo de travagem:...............................................................

36. Pressão na linha de alimentação para o sistema de travagem do reboque: ...... bar

41. Número e configuração das portas: .............................................................................

43.1. Eventualmente, marca de homologação CE do dispositivo de reboque: ........................

43.3. Tipos ou classes de dispositivos de engate que podem ser instalados: .........................

43.4. Valores característicos (1):D…… / V…… / S…… / U……
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45. Nível sonoro:

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de aplicação:............................................................................

Imobilizado........... (dB(A) à velocidade do motor.... min-1

Em movimento: ...... dB(A)

46.1. Emissões de escape (6): ......

Número do acto regulamentar da directiva de base e do último acto regulamentar de 

alteração aplicável à homologação CE. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais 

fases de aplicação, indicar também a fase de aplicação: ..............................................

1. Método de ensaio:...................................................................................................

CO: ...... HC:.....NOx: ...... HC + NOx: ......

Fumos [coeficiente (m-1) do valor de absorção corrigido]: Partículas: ........

2. Método de ensaio (se aplicável)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…… CH4: ...... Partículas:....
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47. Potência fiscal ou número(s) de código nacional(is), se aplicável:

Bélgica:.......................... República Checa: ………. Dinamarca: .....................

Alemanha:...................... Estónia: …………………. Grécia:............................

Espanha:......................... França: ........................... Irlanda:…………………..

Itália:.............................. Chipre: …………………. Letónia: …………………

Lituânia:………...: ......... Luxemburgo:.................. Hungria: …………………

Malta: ………………….. Países Baixos:................. Áustria: ………………..

Polónia: ………………… Portugal:......................... Eslovénia: ………………

Eslováquia: ……………. Finlândia: ....................... Suécia:…………………..

Reino Unido:..................
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49. Quadro concebido para veículos fora-de-estrada apenas: sim/não (1)

50. Observações1:

51. Isenções: ....................................................................................................................

  

1 Se o veículo estiver equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 
GHz nos termos da Decisão 2005/50/CE, o fabricante deve mencionar aqui: "Veículo 
equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 GHz".
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Lado 2

Para veículos incompletos das categorias N1, N2 e N3

(Os valores e unidades indicados a seguir são dados na documentação de homologação CE dos 

actos regulamentares aplicáveis. No caso dos ensaios de controlo da conformidade da produção, os 

valores devem ser verificados de acordo com os métodos fixados nos actos regulamentares 

aplicáveis tendo em conta os níveis de tolerância dos ensaios de controlo da conformidade da 

produção autorizados nesses actos regulamentares)

1. Número de eixos: ........................ e rodas: .............

2. Eixos motores: ......

3. Distância entre eixos: ...... mm

4.2. Avanço do cabeçote de engate para o veículo tractor de semi-reboques (máximo e 

mínimo): mm

5. Via(s) dos eixos: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Comprimento máximo admissível do veículo completado: ......mm

6.3. Distância entre a frente do veículo e o centro do dispositivo de engate: ...... mm

7.2. Largura máxima admissível do veículo completado: ........mm

9.1. Altura do centro de gravidade: ......mm

9.2. Altura máxima admissível do centro de gravidade do veículo completado: ......mm

9.3. Altura mínima admissível do centro de gravidade do veículo completado: ......mm
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12.3. Massa do quadro nu: ...... kg

13.1. Massa mínima admissível do veículo completado: ......kg

13.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Massa máxima em carga tecnicamente admissível: ...... kg

14.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Massa tecnicamente admissível sobre cada eixo/grupo de eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... 

kg 4. ...... kg

15. Posição de eixo(s) retráctil(eis) ou carregável(is):..................................

17. Massa máxima rebocável tecnicamente admissível do veículo a motor no caso de um:

17.1. Semi-reboque: ............................................................................................................

17.2. Reboque com lança: ...................................................................................................

17.3. Reboque de eixos centrais:........................................................................

17.4. Massa máxima do reboque (sem travões): ..................................... kg

18. Massa máxima do conjunto:.....................kg

19.1. Carga vertical máxima no ponto de engate para um reboque: ......kg

20. Fabricante do motor:...................................................................................................

21. Código do motor tal como marcado sobre o motor:.....................................................
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22. Princípio de funcionamento: .......................................................................................

22.1. Injecção directa: sim/não (1)

23. Número e disposição dos cilindros:.............................................................................

24. Cilindrada: ...... cm³

25. Combustível: ..............................................................................................................

26. Potência útil máxima:..... kW a ...... min-1

27. Embraiagem (tipo):

28. Caixa de velocidades (tipo):........................................................................................

29. Relações de transmissão: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Relação no diferencial: ...............................................................................................

32. Pneumáticos e rodas: Eixo 1: ..... Eixo 2: ....... Eixo 3: ....... Eixo 4: .......

33.1. Eixo(s) motor(es) equipado(s) com suspensão pneumática ou equivalente: sim/não (1)

34. Direcção, modo de assistência: ...................................................................................

35. Breve descrição do dispositivo de travagem:...............................................................

36. Pressão na linha de alimentação para o sistema de travagem do reboque: ...... bar

41. Número e configuração das portas: .............................................................................
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42.1. Número e localização dos bancos: ..............................................................................

43.1. Eventualmente, marca de homologação CE do dispositivo de reboque:.......................

43.3. Tipos ou classes de dispositivos de engate que podem ser instalados: .........................

43.4. Valores característicos (1):D…… / V…… / S…… / U……

45. Nível sonoro:

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de 

aplicação:...........................................................................................

Imobilizado........... (dB(A) à velocidade do motor.... min-1

Em movimento: ...... dB(A)

46.1. Emissões de escape (6):

Número do acto regulamentar de base e do último acto regulamentar de alteração aplicável 

à homologação CE. No caso de o acto regulamentar ter duas ou mais fases de aplicação, 

indicar também a fase de aplicação:............................................................................

1. Método de ensaio:...................................................................................................

CO: ...... HC:.....NOx: ...... HC + NOx: ......

Fumos [coeficiente (m-1) do valor de absorção corrigido]: Partículas: ........

2. Método de ensaio (se aplicável)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4 ...... Partículas:....
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47. Potência fiscal ou número(s) de código nacional(is), se aplicável:

Bélgica:.......................... República Checa: ………. Dinamarca: .....................

Alemanha:...................... Estónia: …………………. Grécia:............................

Espanha:......................... França: ........................... Irlanda:…………………..

Itália:.............................. Chipre: …………………. Letónia: …………………

Lituânia:………...: ......... Luxemburgo:.................. Hungria: …………………

Malta: ………………….. Países Baixos:................. Áustria: ………………..

Polónia: ………………… Portugal:......................... Eslovénia: ………………

Eslováquia: ……………. Finlândia: ....................... Suécia:…………………..

Reino Unido:..................

48.1. Homologado CE de acordo com os requisitos de projecto para o transporte de mercadorias 

perigosas: sim [classe(s): ......]/não (1)

48.2. Homologado CE de acordo com os requisitos de projecto para o transporte de 

determinados animais: sim [classe(s): ......]/não (1)

49. Quadro concebido para veículos fora-de-estrada apenas: sim/não (1)

50. Observações1:

51. Isenções: ....................................................................................................................

  

1 Se o veículo estiver equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 
GHz nos termos da Decisão 2005/50/CE, o fabricante deve mencionar aqui: "Veículo 
equipado com equipamentos de radar de curto alcance na banda dos 24 GHz".
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Lado 2

Para veículos incompletos das categorias O1, O2, O3 e O4

1. Número de eixos: ........................ e rodas: .............

3. Distância entre eixos: ...... mm

5. Via(s) dos eixos: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Comprimento máximo admissível do veículo completado: ......mm

6.4. Distância entre o centro do dispositivo de engate e a retaguarda do veículo:...... mm

7.2. Largura máxima admissível do veículo completado: ........mm

9.1. Altura do centro de gravidade: ......mm

9.2. Altura máxima admissível do centro de gravidade do veículo completado: ......mm

9.3. Altura mínima admissível do centro de gravidade do veículo completado: ......mm

12.3. Massa do quadro nu: ...... kg

13.1. Massa mínima admissível do veículo completado: ......kg

13.2. Distribuição dessa massa pelos eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Massa máxima em carga tecnicamente admissível: ...... kg

14.5. Distribuição dessa massa pelos eixos e, no caso de um semi-reboque ou reboque de eixo(s) 

central(ais), carga no ponto de engate: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... ponto de engate: ...... kg
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14.6. Massa tecnicamente admissível sobre cada eixo/grupo de eixos: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... 

e, no caso de um semi-reboque ou reboque de eixo(s) central(ais), carga no ponto de 

engate: ...... kg

15. Posição de eixo(s) retráctil(eis) ou carregável(is):..................................

19.2. Para os dispositivos de engate das classes B, D, E e H: massa máxima do veículo tractor 

(T) ou do conjunto de veículos (se T < 32 000 kg): ...... kg

32. Pneumáticos e rodas: Eixo 1: ..... Eixo 2: ....... Eixo 3: .......

33.2. Eixo(s) equipado(s) com suspensão pneumática ou equivalente: sim/não (1)

34. Direcção, modo de assistência: ...................................................................................

35. Breve descrição do dispositivo de travagem:...............................................................

43.2. Marca de homologação CE do dispositivo de engate:..................................................

43.3. Tipos ou classes de dispositivos de engate que podem ser instalados: .........................

43.4. Valores característicos (1):D…… / V…… / S…… / U……

47. Potência fiscal ou número(s) de código nacional(is), se aplicável:

Bélgica:.......................... República Checa: ………. Dinamarca: .....................

Alemanha:...................... Estónia: …………………. Grécia:............................

Espanha:......................... França: ........................... Irlanda:…………………..

Itália:.............................. Chipre: …………………. Letónia: …………………

Lituânia:………...: ......... Luxemburgo:.................. Hungria: …………………

Malta: ………………….. Países Baixos:................. Áustria: ………………..

Polónia: ………………… Portugal:......................... Eslovénia: ………………

Eslováquia: ……………. Finlândia: ....................... Suécia:…………………..

Reino Unido:..................
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48.1. Homologado CE de acordo com os requisitos de projecto para o transporte de mercadorias 

perigosas: sim [classe(s): .....]/não (1)

48.2. Homologado CE de acordo com os requisitos de projecto para o transporte de 

determinados animais: sim [classe(s): ......]/não (1)

50. Observações: ..............................................................................................................

51. Isenções: ....................................................................................................................
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ANEXO X

CONFORMIDADE DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO

0. OBJECTIVOS

A conformidade do processo de produção procura assegurar que cada veículo, sistema, 

componente ou unidade técnica produzido está em conformidade com o modelo ou tipo 

homologado.

Os procedimentos incluem, de forma indissociável, a avaliação dos sistemas de gestão da 

qualidade, em seguida referidos como avaliação inicial 1, e a verificação do objecto da 

homologação e controlos relacionados com o produto, em seguida referidos como 

disposições relativas à conformidade do produto.

1. AVALIAÇÃO INICIAL

1.1. Antes de conceder a homologação CE, a entidade de um Estado-Membro responsável por 

essa concessão tem de verificar a existência de disposições e procedimentos satisfatórios 

para assegurar um controlo efectivo, de modo que componentes, sistemas, unidades 

técnicas ou veículos, aquando da produção, sejam conformes com o modelo ou tipo 

homologados.

  

(1) Na norma harmonizada ISO 10011, partes 1, 2 e 3, de 1991, podem ser encontradas 
orientações sobre o planeamento e a condução das avaliações.
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1.2. Os requisitos do n.º 1.1 têm de ser verificados a contento da entidade que concede a 

homologação CE.

Essa entidade deve achar a avaliação inicial e as disposições relativas à conformidade do 

produto inicial, referidas no n.º 2, a seu contento, tendo em conta, conforme necessário, 

uma das disposições descritas nos n.ºs 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 a seguir, ou uma combinação 

dessas disposições no todo ou em parte, conforme adequado.

1.2.1. A avaliação inicial e/ou a verificação das disposições relativas à conformidade do produto 

devem ser efectuadas pela entidade que concede a homologação CE ou por um organismo 

nomeado que aja em nome da entidade homologadora.

1.2.1.1. Ao considerar a extensão da avaliação inicial a efectuar, a entidade que concede a 

homologação CE pode ter em conta informações disponíveis relacionadas com:

– a certificação do fabricante, descrita no n.º 1.2.3 seguinte, que não tenha sido 

qualificada ou reconhecida ao abrigo desse número,

– no caso da homologação CE de um componente ou de uma unidade técnica, as 

avaliações do sistema de qualidade efectuadas nas instalações do fabricante do 

componente ou da unidade técnica pelo(s) fabricante(s) do veículo, de acordo com 

uma ou mais das especificações do sector industrial que cumprem os requisitos da 

norma harmonizada EN ISO 9002 – 1994 ou EN ISO 9001– 2000, com a exclusão 

facultativa dos requisitos relacionados com os conceitos de projecto e 

desenvolvimento, subcláusula n.º 7.3. "Customer Satisfaction and Continual 

Improvement".
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1.2.2. A avaliação inicial e/ou a verificação das disposições relativas à conformidade do produto 

podem também ser efectuadas pela entidade que concede a homologação CE de outro 

Estado-Membro ou pelo organismo nomeado designado para esse fim pela entidade 

homologadora. Neste caso, a entidade de outro Estado-Membro que concede a 

homologação CE prepara uma declaração de conformidade, indicando as áreas e os meios 

de produção que abrangeu como relevantes para o(s) produto(s) a homologar com a marca 

CE e relativamente à directiva ou regulamento nos termos do qual os produtos em causa 

deverão ser homologados 1. Ao receber um pedido de uma declaração de conformidade da 

entidade que concede a homologação CE de um Estado-Membro, a entidade homologadora 

do outro Estado-Membro deve enviar imediatamente a declaração de conformidade ou 

comunicar que não está em condições de a fornecer. A declaração de conformidade deve 

incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

Grupo ou empresa: (por ex.: XYZ Automotora)

Organização particular: (por ex.: Divisão Europeia)

Fábricas/locais: [por ex.: fábrica de motores (Reino Unido), fábrica 
de veículos (Alemanha)]

Gama de 
veículos/componentes:

(por exemplo, todos os modelos da categoria M1)

Áreas avaliadas: (por exemplo, montagem de motores, prensagem e 
montagem de carroçarias, montagem de veículos)

Documentos examinados: (por exemplo, manual e procedimentos da qualidade 
da empresa e do local de produção)

Avaliação (por exemplo, efectuadas de 18 a 30 de Setembro
de 2001)
(por exemplo, visita planeada do inspector: Março 
de 2002)

  

1 Isto é, a directiva específica aplicável, se o produto a homologar for um sistema, um 
componente ou uma unidade técnica, e a Directiva …/…/CE*, se for um veículo completo.

* JO: inserir o número de ordem da presente directiva.
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1.2.3. As entidades homologadoras têm também de aceitar a certificação adequada do fabricante 

em relação à norma harmonizada EN ISO 9002 – 1994 (cujo âmbito abrange os locais de 

produção e o(s) produto(s) a homologar) ou EN ISO 9001-2000, com a exclusão 

facultativa dos requisitos relativos aos conceitos de projecto e desenvolvimento, 

subcláusula n.º 7.3. da ISO 9001-2000: "Customer Satisfaction and Continual 

Improvement", ou uma norma harmonizada equivalente satisfazendo os requisitos relativos 

à avaliação inicial do n.º 1.2. O fabricante deve fornecer pormenores da certificação e 

comprometer-se a informar a entidade que concede a homologação CE de quaisquer 

revisões da respectiva validade ou âmbito.

1.3. Para efeitos da homologação CE do veículo completo, as avaliações iniciais efectuadas 

para conceder as homologações dos sistemas, componentes e unidades técnicas do veículo 

não precisam de ser repetidas, mas devem ser complementadas por uma avaliação que 

abranja os locais de produção e as actividades relacionados com a montagem do veículo 

completo não abrangidos pelas avaliações anteriores.
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2. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CONFORMIDADE DO PRODUTO

2.1. Qualquer veículo, sistema, componente ou unidade técnica homologado ao abrigo da 

presente directiva ou de uma directiva específica ou regulamento deve ser fabricado de 

modo a estar em conformidade com o modelo ou tipo homologado, através do 

cumprimento dos requisitos da presente directiva ou de uma directiva específica ou 

regulamento constante da lista exaustiva estabelecida nos Anexos IV ou XI.

2.2. A entidade de homologação CE de um Estado-Membro deve verificar, aquando da 

concessão de uma homologação CE, a existência de disposições adequadas e de planos de 

controlo documentados, a acordar com o fabricante para cada homologação, com vista a 

efectuar, a intervalos determinados, os ensaios ou verificações correlacionados necessários 

para verificar que se mantém a conformidade com o modelo ou tipo homologado, 

incluindo especificamente, quando aplicável, os ensaios previstos nas directivas específicas

ou regulamentos.

2.3. O titular da homologação CE deve, em especial:

2.3.1. Assegurar a existência e a aplicação de procedimentos que permitam o controlo efectivo da 

conformidade dos produtos (veículos, sistemas, componentes ou unidades técnicas) com o 

modelo/tipo homologado.

2.3.2. Ter acesso aos equipamentos de ensaio ou outros equipamentos adequados necessários 

para verificar a conformidade com cada modelo ou tipo homologado.

2.3.3. Assegurar que os resultados dos ensaios ou das verificações são registados e que os 

documentos anexados a esses relatórios continuam disponíveis durante um período a 

determinar de comum acordo com a entidade homologadora. Não é necessário que este 

período exceda 10 anos.
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2.3.4. Analisar os resultados de cada tipo de ensaio ou de verificação para verificar e assegurar a 

estabilidade das características do produto, admitindo as variações próprias de uma 

produção industrial.

2.3.5. Assegurar que sejam efectuados, para cada tipo de produto, pelo menos as verificações 

prescritas na presente directiva e os ensaios prescritos nas directivas específicas ou 

regulamentos aplicáveis contidos na lista exaustiva estabelecida nos Anexos IV ou XI.

2.3.6. Assegurar que qualquer conjunto de amostras ou de peças a ensaiar que, no tipo de ensaio 

ou de verificação em questão, revele não conformidade, seja sujeito a nova recolha de 

amostras e a novos ensaios ou verificações. Devem ser tomadas todas as medidas 

necessárias para restabelecer a conformidade da produção correspondente.

2.3.7. No caso da homologação CE de um veículo completo, as verificações referidas no n.º 2.3.5 

devem limitar-se aos destinados a verificar se a especificação de construção está correcta 

em relação à homologação e, em especial, à ficha de informações estabelecida no 

Anexo III, bem como com as informações requeridas para a emissão dos certificados de 

conformidade indicadas no Anexo IX da presente directiva.

3. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À VERIFICAÇÃO CONTINUADA

3.1. A entidade que tiver concedido a homologação CE pode verificar, a qualquer momento, os 

métodos de controlo da conformidade aplicados em cada instalação de produção.

3.1.1. As disposições habituais consistem em monitorizar a eficácia continuada dos 

procedimentos estabelecidos no n.º 1.2 (avaliação inicial e conformidade do produto) do 

presente anexo.

3.1.1.1. As actividades de fiscalização efectuadas por um organismo de certificação (qualificado ou 

reconhecido conforme exigido no n.º 1.2.3 do presente anexo) devem ser aceites como 

cumprindo os requisitos do n.º 3.1.1 no que diz respeito aos procedimentos estabelecidos 

na avaliação inicial (n.º 1.2.3).
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3.1.1.2. A frequência normal das verificações a efectuar pela entidade que concede a homologação 

CE (diferentes das especificadas no n.º 3.1.1.1) deve ser tal que assegure que os controlos 

relevantes aplicados em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do presente anexo sejam 

analisados durante um período consistente com o clima de confiança estabelecido pela 

entidade homologadora.

3.2. Em cada análise, os registos dos ensaios ou verificações e os registos relativos à produção 

devem ser postos à disposição do inspector, em especial os registos dos ensaios ou 

verificações documentados como exigido pelo n.º 2.2. do presente anexo.

3.3. Quando a natureza do ensaio o permitir, o inspector pode seleccionar amostras aleatórias a 

serem ensaiadas no laboratório do fabricante (ou pelo serviço técnico quando a directiva 

específica ou o regulamento assim o previr). O número mínimo de amostras pode ser 

determinado de acordo com os resultados da própria verificação do fabricante.

3.4. Caso o nível de controlo pareça não ser satisfatório ou pareça ser necessário verificar a 

validade dos ensaios efectuados em aplicação do n.º 3.2, o inspector deve seleccionar

amostras a enviar ao serviço técnico que efectuou os ensaios de homologação CE.

3.5. No caso de serem encontrados resultados não satisfatórios durante uma inspecção ou uma 

análise de monitorização, a entidade responsável pela homologação CE deve assegurar que 

sejam tomadas todas as medidas necessárias para restabelecer a conformidade da produção 

tão rapidamente quanto possível.
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ANEXO XI

NATUREZA DOS VEÍCULOS PARA FINS ESPECIAIS E DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS

Apêndice 1

Autocaravanas, ambulâncias e carros funerários

Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Níveis sonoros 70/157/CEE H G+H G+H G+H

2 Emissões 70/220/CEE Q G+Q G+Q G+Q

3 Reservatórios de 
combustível/disposit
ivos de protecção à 
retaguarda

70/221/CEE F F F F

4 Espaço da chapa de 
matrícula da 
retaguarda

70/222/CEE X X X X

5 Esforço de direcção 70/311/CEE X G G G

6 Fechos e dobradiças 
de portas

70/387/CEE B G+B

7 Avisador sonoro 70/388/CEE X X X X

8 Dispositivos para a 
visão indirecta

71/127/CEE X G G G

9 Travagem 71/320/CEE X G G G
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Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Supressão das 
interferências 
radioeléctricas

72/245/CEE X X X X

11 Fumos dos motores 
diesel

72/306/CEE H H H H

12 Arranjos interiores 74/60/CEE C G+C

13 Anti-roubo e 
imobilizador

74/61/CEE X G G G

14 Comportamento do 
dispositivo de 
direcção

74/297/CEE X G

15 Resistência dos 
bancos

74/408/CEE D G+D G+D G+D

16 Saliências exteriores 74/483/CEE X para a cabina;
A para a parte 

restante

G para a cabina;
A para a parte 

restante

17 Aparelho indicador 
da velocidade e 
marcha atrás

75/443/CEE X X X X

18 Chapas 
(regulamentares)

76/114/CEE X X X X

19 Fixações dos cintos 
de segurança

76/115/CEE D G+L G+L G+L

20 Instalação de 
dispositivos de 
iluminação e de 
sinalização 
luminosa

76/756/CEE A+N A+G+N para a 
cabina; A+N para 
a parte restante

A+G+N para 
a cabina; A+N 

para a parte 
restante

A+G+N para a 
cabina; A+N 
para a parte 

restante

21 Reflectores 76/757/CEE X X X X

22 Luzes delimitadoras, 
de presença da 
frente, de presença 
da retaguarda, de 
travagem, de 
circulação diurna e 
de presença laterais

76/758/CEE X X X X

23 Luzes indicadoras 
de mudança de 
direcção

76/759/CEE X X X X
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Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Dispositivos de 
iluminação da chapa 
de matrícula da 
retaguarda

76/760/CEE X X X X

25 Faróis (incluindo 
lâmpadas)

76/761/CEE X X X X

26 Luzes de nevoeiro 
da frente

76/762/CEE X X X X

27 Ganchos de reboque 77/389/CEE E E E E

28 Luzes de nevoeiro 
da retaguarda

77/538/CEE X X X X

29 Luzes de marcha 
atrás

77/539/CEE X X X X

30 Luzes de 
estacionamento

77/540/CEE X X X X

31 Cintos de segurança 77/541/CEE D G+M G+M G+M

32 Campo de visão 
para a frente

77/649/CEE X G

33 Identificação dos 
comandos

78/316/CEE X X X X

34 Degelo/desembacia
mento

78/317/CEE X G+O O O

35 Lavagem/limpeza 
dos vidros

78/318/CEE X G+O O O

36 Sistemas de 
aquecimento

2001/56/CE X X X X

37 Recobrimento das 
rodas

78/549/CEE X G

38 Apoios de cabeça 78/932/CEE D G+D

39 Emissões de CO2
/consumo de 
combustível

80/1268/CEE N/A N/A

40 Potência do motor 80/1269/CEE X X X X

41 Emissões pelos 
motores diesel

88/77/CEE H G+H G+H G+H
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Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Massas e dimensões 
(automóveis)

92/21/CEE X X

45 Vidraças de 
segurança

92/22/CEE J G+J G+J G+J

46 Pneumáticos 92/23/CEE X G G G

47 Dispositivos de 
limitação da 
velocidade

92/24/CEE X

48 Massas e dimensões 
(outros veículos 
para além dos 
referidos no 
elemento 44)

97/27/CE X X

50 Dispositivos de 
engate

94/20/CE X G G G

51 Comportamento ao 
fogo

95/28/CE G para a 
cabina;

X para a parte 
restante

52 Autocarros 2001/85/CE A A

53 Colisão frontal 96/79/CE N/A N/A

54 Colisão lateral 96/27/CE N/A N/A

58 Protecção dos peões 2003/102/CE X

(1) Massa máxima em carga tecnicamente admissível.
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Apêndice 2

Veículos blindados

Elemento Assunto
Referência

do acto 
regulamentar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Níveis sonoros 70/157/CEE X X X X X X

2 Emissões 70/220/CEE A A A A A A

3 Reservatórios 
de combustível/
dispositivos de 
protecção à 
retaguarda

70/221/CEE X X X X X X X X X X

4 Espaço da 
chapa de 
matrícula da 
retaguarda

70/222/CEE X X X X X X X X X X

5 Esforço de 
direcção

70/311/CEE X X X X X X X X X X

6 Fechos e 
dobradiças de 
portas

70/387/CEE X X X X

7 Avisador 
sonoro

70/388/CEE A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Dispositivos 
para a visão 
indirecta

71/127/CEE A A A A A A

9 Travagem 71/320/CEE X X X X X X X X X X

10 Supressão das 
interferências 
radioeléctricas

72/245/CEE X X X X X X X X X X

11 Fumos dos 
motores diesel

72/306/CEE X X X X X X

12 Arranjos 
interiores

74/60/CEE A

13 Anti-roubo e 
imobilizador

74/61/CEE X X X X X X

14 Comportamento 
do dispositivo 
de direcção

74/297/CEE N/A N/A

15 Resistência dos 
bancos

74/408/CEE X D D D D D
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Elemento Assunto
Referência

do acto 
regulamentar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Saliências 
exteriores

74/483/CEE A

17 Aparelho 
indicador da 
velocidade e 
marcha atrás

75/443/CEE X X X X X X

18 Chapas 
(regulamentares
)

76/114/CEE X X X X X X X X X X

19 Fixações dos 
cintos de 
segurança

76/115/CEE A A A A A A

20 Instalação de 
dispositivos de 
iluminação e de 
sinalização 
luminosa

76/756/CEE A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Reflectores 76/757/CEE X X X X X X X X X X

22 Luzes 
delimitadoras, 
de presença da 
frente, de 
presença da 
retaguarda, de 
travagem, de 
circulação 
diurna e de 
presença 
laterais

76/758/CEE X X X X X X X X X X

23 Luzes 
indicadoras de 
mudança de 
direcção

76/759/CEE X X X X X X X X X X

24 Dispositivos de 
iluminação da 
chapa de 
matrícula da 
retaguarda

76/760/CEE X X X X X X X X X X

25 Faróis 
(incluindo 
lâmpadas)

76/761/CEE X X X X X X

26 Luzes de 
nevoeiro da 
frente

76/762/CEE X X X X X X

27 Ganchos de 
reboque

77/389/CEE A A A A A A

28 Luzes de 
nevoeiro da 
retaguarda

77/538/CEE X X X X X X X X X X

29 Luzes de 
marcha atrás

77/539/CEE X X X X X X X X X X

30 Luzes de 
estacionamento

77/540/CEE X X X X X X
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Elemento Assunto
Referência

do acto 
regulamentar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Cintos de 
segurança

77/541/CEE A A A A A A

32 Campo de visão 
para a frente

77/649/CEE S

33 Identificação 
dos comandos

78/316/CEE X X X X X X

34 Degelo/desemb
aciamento

78/317/CEE A O O O O O

35 Lavagem/limpe
za dos vidros

78/318/CEE A O O O O O

36 Sistemas de 
aquecimento

2001/56/CE X X X X X X X X X X

37 Recobrimento 
das rodas

78/549/CEE X

38 Apoios de 
cabeça

78/932/CEE X

39 Emissões de 
CO2 /consumo 
de combustível

80/1268/CEE N/A

40 Potência do 
motor

80/1269/CEE X X X X X X

41 Emissões pelos 
motores diesel

88/77/CEE A X X X X X

42 Protecção 
lateral

89/297/CEE X X X X

43 Sistemas 
antiprojecção

91/226/CEE X X X X

44 Massas e 
dimensões 
(automóveis)

92/21/CEE X

45 Vidraças de 
segurança

92/22/CEE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 Pneumáticos 92/23/CEE A A A A A A A A A A

47 Dispositivos de 
limitação da 
velocidade

92/24/CEE X X X
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Elemento Assunto
Referência

do acto 
regulamentar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Massas e 
dimensões 
(outros veículos 
para além dos 
referidos no 
elemento 44)

97/27/CE X X X X X X X X X

49 Saliências 
exteriores das 
cabinas

92/114/CEE A A A

50 Dispositivos de 
engate

94/20/CE X X X X X X X X X X

51 Comportamento 
ao fogo

95/28/CE X

52 Autocarros 2001/85/CE A A

53 Colisão frontal 96/79/CE N/A

54 Colisão lateral 96/27/CE N/A N/A

56 Veículos 
destinados ao 
transporte de 
mercadorias 
perigosas

98/91/CE X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)

57 Protecção à 
frente contra o 
encaixe

2000/40/CE X X

58 Protecção dos 
peões

2003/102/CE N/A N/A

(1) Os requisitos da Directiva 98/91/CE apenas são aplicáveis quando o fabricante requerer a homologação CE de um 
veículo destinado ao transporte de mercadorias perigosas.
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Apêndice 3

Outros veículos para fins especiais (incluindo caravanas)

A aplicação das isenções só é autorizada se o fabricante conseguir demonstrar, a contento da 

entidade de homologação, que o veículo não pode cumprir os requisitos devido ao fim especial a 

que se destina.

Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Níveis sonoros 70/157/CEE H H H H H

2 Emissões 70/220/CEE Q Q Q Q Q

3 Reservatórios de 
combustível/disposi
tivos de protecção à 
retaguarda

70/221/CEE F F F F F X X X X

4 Espaço da chapa de 
matrícula da 
retaguarda

70/222/CEE A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Esforço de direcção 70/311/CEE X X X X X X X X X

6 Fechos e dobradiças 
de portas

70/387/CEE B B B

7 Avisador sonoro 70/388/CEE X X X X X

8 Visibilidade para a 
retaguarda

71/127/CEE X X X X X

9 Travagem 71/320/CEE X X X X X X X X X

10 Supressão das 
interferências 
radioeléctricas

72/245/CEE X X X X X X X X X

11 Fumos dos motores 
diesel

72/306/CEE H H H H H

13 Anti-roubo e 
imobilizador

74/61/CEE X X X X X

14 Comportamento do 
dispositivo de 
direcção

74/297/CEE X
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Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Resistência dos 
bancos

74/408/CEE D D D D D

17 Aparelho indicador 
da velocidade e 
marcha atrás

75/443/CEE X X X X X

18 Chapas 
(regulamentares)

76/114/CEE X X X X X X X X X

19 Fixações dos cintos 
de segurança

76/115/CEE D D D D D

20 Instalação de 
dispositivos de 
iluminação e de 
sinalização 
luminosa

76/756/CEE A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Reflectores 76/757/CEE X X X X X X X X X

22 Luzes 
delimitadoras, de 
presença da frente, 
de presença da 
retaguarda, de 
travagem, de 
circulação diurna e 
de presença laterais

76/758/CEE X X X X X X X X X

23 Luzes indicadoras 
de mudança de 
direcção

76/759/CEE X X X X X X X X X

24 Dispositivos de 
iluminação da 
chapa de matrícula 
da retaguarda

76/760/CEE X X X X X X X X X

25 Faróis (incluindo
lâmpadas)

76/761/CEE X X X X X

26 Luzes de nevoeiro 
da frente

76/762/CEE X X X X X

27 Ganchos de 
reboque

77/389/CEE A A A A A

28 Luzes de nevoeiro 
da retaguarda

77/538/CEE X X X X X X X X X

29 Luzes de marcha 
atrás

77/539/CEE X X X X X X X X X

30 Luzes de 
estacionamento

77/540/CEE X X X X X

31 Cintos de segurança 77/541/CEE D D D D D
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Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Identificação dos 
comandos

78/316/CEE X X X X X

34 Degelo/desembacia
mento

78/317/CEE O O O O O

35 Lavagem/limpeza 
dos vidros

78/318/CEE O O O O O

36 Sistemas de 
aquecimento

2001/56/CE X X X X X X X X X

40 Potência do motor 80/1269/CEE X X X X X

41 Emissões pelos 
motores diesel

88/77/CEE H H H H H

42 Protecção lateral 89/297/CEE X X X X

43 Sistemas 
antiprojecção

91/226/CEE X X X X

45 Vidraças de 
segurança

92/22/CEE J J J J J J J J J

46 Pneumáticos 92/23/CEE X X X X X X X X X

47 Dispositivos de 
limitação da 
velocidade

92/24/CEE X X X

48 Massas e dimensões 97/27/CE X X X X X X X X X

49 Saliências 
exteriores das 
cabinas

92/114/CEE X X X

50 Dispositivos de 
engate

94/20/CE X X X X X X X X X

51 Comportamento ao 
fogo

95/28/CE X

52 Autocarros 2001/85/CE X X

54 Colisão lateral 96/27/CE A

56 Veículos destinados 
ao transporte de 
mercadorias 
perigosas

98/91/CE X X X X X X

57 Protecção à frente 
contra o encaixe

2000/40/CE X X

58 Protecção dos peões 2003/102/CE N/A
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Apêndice 4

Gruas móveis

Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

Grua móvel de categoria N3

1 Níveis sonoros 70/157/CEE T

2 Emissões 70/220/CEE X

3 Reservatórios de 
combustível/dispositivos de protecção à 
retaguarda

70/221/CEE X

4 Espaço da chapa de matrícula da 
retaguarda

70/222/CEE X

5 Esforço de direcção 70/311/CEE X direcção caranguejo admitida

6 Fechos e dobradiças de portas 70/387/CEE A

7 Avisador sonoro 70/388/CEE X

8 Visibilidade para a retaguarda 71/127/CEE X

9 Travagem 71/320/CEE U

10 Supressão das interferências 
radioeléctricas

72/245/CEE X

11 Fumos dos motores diesel 72/306/CEE X

12 Arranjos interiores 74/60/CEE X

13 Anti-roubo e imobilizador 74/61/CEE X

15 Resistência dos bancos 74/408/CEE D

17 Aparelho indicador da velocidade e 
marcha atrás

75/443/CEE X

18 Chapas (regulamentares) 76/114/CEE X

19 Fixações dos cintos de segurança 76/115/CEE D
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Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

Grua móvel de categoria N3

20 Instalação de dispositivos de 
iluminação e de sinalização luminosa

76/756/CEE A+Y

21 Reflectores 76/757/CEE X

22 Luzes delimitadoras, de presença da 
frente, de presença da retaguarda, de 
travagem, de circulação diurna e de 
presença laterais

76/758/CEE X

23 Luzes indicadoras de mudança de 
direcção

76/759/CEE X

24 Dispositivos de iluminação da chapa de 
matrícula da retaguarda

76/760/CEE X

25 Faróis (incluindo lâmpadas) 76/761/CEE X

26 Luzes de nevoeiro da frente 76/762/CEE X

27 Ganchos de reboque 77/389/CEE A

28 Luzes de nevoeiro da retaguarda 77/538/CEE X

29 Luzes de marcha atrás 77/539/CEE X

30 Luzes de estacionamento 77/540/CEE X

31 Cintos de segurança 77/541/CEE D

33 Identificação dos comandos 78/316/CEE X

34 Degelo/desembaciamento 78/317/CEE O

35 Lavagem/limpeza dos vidros 78/318/CEE O

36 Sistemas de aquecimento 2001/56/CE X

40 Potência do motor 80/1269/CEE X

41 Emissões pelos motores diesel 88/77/CEE V
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Elemento Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

Grua móvel de categoria N3

42 Protecção lateral 89/297/CEE X

43 Sistemas antiprojecção 91/226/CEE X

45 Vidraças de segurança 92/22/CEE J

46 Pneumáticos 92/23/CEE A, desde que os requisitos da Norma ISO 10571 
de – 1995 (E) ou do Guia de Normas da DISA, 

de 1998, sejam cumpridos.

47 Dispositivos de limitação da velocidade 92/24/CEE X

48 Massas e dimensões 97/27/CE X

49 Saliências exteriores das cabinas 92/114/CEE X

50 Dispositivos de engate 94/20/CE X

57 Protecção à frente contra o encaixe 2000/40/CE X
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Significado das letras

X Nenhumas isenções, a não ser as indicadas no acto regulamentar.

N/A O acto regulamentar não é aplicável a este veículo (nenhuns requisitos).

A Isenção admitida se o fim especial tornar impossível o perfeito cumprimento. O fabricante 

deve demonstrar, a contento da entidade homologadora, que o veículo não pode satisfazer 

os requisitos devido ao fim especial a que se destina.

B Aplicação limitada às portas que dão acesso aos bancos concebidos para utilização normal 

quando o veículo se estiver a deslocar em estrada e quando a distância entre o ponto R do 

banco e plano médio da superfície da porta, medida perpendicularmente ao plano 

longitudinal médio do veículo, não exceder os 500 mm.

C Aplicação limitada à parte do veículo à frente do banco mais à retaguarda concebido para 

utilização normal quando se estiver a deslocar em estrada e também limitada à zona de 

impacto da cabeça definida na Directiva 74/60/CEE.

D Aplicação limitada aos bancos concebidos para utilização normal quando o veículo se 

estiver a deslocar em estrada. Os bancos concebidos para utilização quando o veículo se 

estiver a deslocar em estrada devem ser claramente identificáveis pelos utilizadores através 

de um pictograma ou de um aviso que inclua um texto adequado.

E Frente apenas.

F A modificação do percurso e do cumprimento da conduta de reabastecimento de 

combustível e o reposicionamento do reservatório no interior são admissíveis.
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G Requisitos de acordo com a categoria do veículo de base/incompleto (cujo quadro foi 

utilizado para construir o veículo para fins especiais). No caso de veículos 

incompletos/completados, é aceitável que os requisitos relativos aos veículos da categoria 

N correspondente (com base na massa máxima) sejam satisfeitos.

H A modificação do comprimento do sistema de escape, após o último silencioso, que não 

exceda 2 m é admissível sem novos ensaios.

J No que diz respeito a todos os vidros de janelas que não sejam os vidros da cabina do 

condutor (pára-brisas e vidros laterais), o material pode ser quer vidro de segurança quer 

plástico rígido.

K Admitidos dispositivos adicionais de alarme de emergência.

L Aplicação limitada aos bancos concebidos para utilização normal quando o veículo se 

estiver a deslocar em estrada. São exigidas, pelos menos, fixações para cintos de segurança 

subabdominais nos lugares sentados da retaguarda. Os bancos concebidos para utilização 

quando o veículo se estiver a deslocar em estrada devem ser claramente identificáveis 

pelos utilizadores através de um pictograma ou de um aviso que inclua um texto 

adequado.

M Aplicação limitada aos bancos concebidos para utilização normal quando o veículo se 

estiver a deslocar em estrada. São exigidos, pelos menos, cintos de segurança 

subabdominais nos lugares sentados da retaguarda. Os bancos concebidos para utilização 

quando o veículo se estiver a deslocar em estrada devem ser claramente identificáveis 

pelos utilizadores através de um pictograma ou de um aviso que inclua um texto 

adequado.

N Desde que estejam instalados todos os dispositivos de iluminação obrigatórios e que a 

visibilidade geométrica não seja afectada.

O O veículo deve ser equipado com um sistema adequado na frente.
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Q A modificação do comprimento do sistema de escape, após o último silencioso, que não 

exceda 2 m é admissível sem novos ensaios. Uma homologação CE emitida ao veículo de 

base mais representativo mantém-se válida independentemente de alterações da massa de 

referência.

R Desde que as chapas de matrícula de todos os Estados-Membros possam ser montadas e 

permaneçam visíveis.

S O factor da transmissão da luz é de, pelo menos, 60 % e o ângulo de obscurecimento do 

pilar "A" não é superior a 10.º.

T Ensaio a realizar apenas com o veículo completo/completado. O veículo pode ser ensaiado 

de acordo com a Directiva 70/157/CEE, com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 1999/101/CE. Em relação ao n.º 5.2.2.1 do Anexo I da Directiva 70/157/CEE, 

aplicam-se os seguintes valores-limite:

81 dB(A) para os veículos cujo motor tem uma potência inferior a 75 kW,

83 dB(A) para os veículos cujo motor tem uma potência não inferior a 75 kW mas inferior 

a 150 kW,

84 dB(A) para os veículos cujo motor tem uma potência não inferior a 150 kW.

U Ensaio a realizar apenas com o veículo completo/completado. Os veículos com quatro 

eixos no máximo devem satisfazer todos os requisitos da Directiva 71/320/CEE. São 

admitidas derrogações para os veículos com mais de quatro eixos, desde que:

sejam justificadas pela construção especial,

sejam satisfeitos todos os comportamentos funcionais relativos à travagem de 

estacionamento, de serviço e secundária, estabelecidos na Directiva 71/320/CEE.

V Pode ser aceite o cumprimento da Directiva 97/68/CE.

Y Desde que todos os dispositivos de iluminação obrigatórios estejam instalados.
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ANEXO XII

LIMITES DAS PEQUENAS SÉRIES E DOS FINS DE SÉRIE

A. LIMITES DAS PEQUENAS SÉRIES

1. O número de unidades de um modelo de veículo a matricular, vender ou colocar em 

circulação anualmente na Comunidade, em aplicação do artigo 22.º, não deve exceder o 

valor indicado a seguir, relativo à categoria de veículos em questão:

Categoria Unidades

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. O número de unidades de um modelo de veículo a matricular, vender ou colocar em 

circulação anualmente num Estado-Membro, em aplicação do artigo 23.º, deve ser definido 

por esse Estado-Membro e não deve exceder o valor indicado a seguir, relativo à categoria 

de veículos em questão:

Categoria Unidades

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. LIMITES DOS FINS DE SÉRIE

O número máximo de veículos completos e completados colocados em circulação em cada 

Estado-Membro, de acordo com o procedimento "fins de série", deve ser limitado de um 

dos seguintes modos à escolha do Estado-Membro:

– O número máximo de veículos de um ou mais modelos não pode, no caso da 

categoria M1, exceder 10% e, no caso de todas as outras categorias, 30% dos veículos 

do conjunto dos modelos em questão posto em circulação no ano anterior nesse 

Estado-Membro. Se os valores correspondentes aos 10% ou aos 30% forem 

inferiores a 100 veículos, o Estado-Membro pode permitir a colocação em circulação 

de um máximo de 100 veículos,

ou

– Ou número de veículos de qualquer modelo deve ser limitado àquele para o qual 

tenha sido emitido um certificado de conformidade válido à data de fabrico, ou após 

essa data, e que tenha permanecido válido durante, pelo menos, seis meses após a sua 

data de emissão mas que tenha perdido subsequentemente a sua validade devido à 

entrada em vigor de um acto regulamentar.
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ANEXO XIII

LISTA DAS PEÇAS OU EQUIPAMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE CONSTITUIR UM RISCO 

SIGNIFICATIVO PARA O CORRECTO FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS ESSENCIAIS 

PARA A SEGURANÇA DO VEÍCULO OU PARA O SEU DESEMPENHO AMBIENTAL, 

REQUISITOS RELATIVOS AO SEU DESEMPENHO,

PROCEDIMENTOS DE ENSAIO ADEQUADOS E DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 

MARCAÇÃO E À EMBALAGEM

I. Peças ou equipamentos com impacto significativo na segurança do veículo

Número 
do 
elemento

Descrição 
do 
elemento

Requisitos 
relativos ao 
desempenho

Procedimento de 
ensaio

Requisitos 
relativos à 
marcação

Requisitos 
relativos à 
embalagem

1 [...]

2

3

II. Peças ou equipamentos com impacto significativo no desempenho ambiental do veículo

Número 
do 
elemento

Descrição 
do 
elemento

Requisitos 
relativos ao 
desempenho

Procedimento de 
ensaio

Requisitos 
relativos à 
marcação

Requisitos 
relativos à 
embalagem

1 [...]

2

3
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ANEXO XIV

LISTA DE HOMOLOGAÇÕES CE EMITIDAS

COM BASE EM ACTOS REGULAMENTARES

Carimbo da entidade 
responsável pela 

homologação

Número da lista:.......................................................................................................................

Período abrangido: .................................................... a ............................................................

Para cada homologação CE concedida, recusada ou revogada no período acima mencionado, devem 

ser dadas as seguintes informações:

Fabricante: ...............................................................................................................................

Número de homologação CE:...................................................................................................

Razão da extensão (se aplicável): .............................................................................................

Marca: .....................................................................................................................................

Modelo: ...................................................................................................................................

Data de emissão: ......................................................................................................................

Data da primeira emissão (no caso de extensões): ....................................................................
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ANEXO XV

LISTA DOS ACTOS REGULAMENTARES RELATIVAMENTE AOS QUAIS UM 

FABRICANTE PODE SER DESIGNADO COMO SERVIÇO TÉCNICO

Referência do acto regulamentarAssunto

Directiva ou 

regulamento

Regulamento UNECE 

equivalente (+)

1. Pneumáticos 92/23/CEE 30,54

(+) Para mais pormenores, ver Parte II do Anexo IV.
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ANEXO XVI

LISTA DOS ACTOS REGULAMENTARES RELATIVAMENTE AOS QUAIS O FABRICANTE 

OU O SERVIÇO TÉCNICO PODEM UTILIZAR MÉTODOS DE ENSAIO VIRTUAL

Referência do acto regulamentarAssunto

Directiva ou 

regulamento

Regulamento UNECE 

equivalente (+)

[...]

(+) Para mais pormenores, ver Parte II do Anexo IV.
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Apêndice 1

CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AOS MÉTODOS DE ENSAIO VIRTUAL

1. Modelo de ensaio virtual

A estrutura de base para descrever e realizar ensaios virtuais deve ter as seguintes 

características:

a) Objectivo;

b) Modelo de estrutura;

c) Condições-limite;

d) condições de carga;

e) cálculo:

f) avaliação;

g) documentação.

2. Fundamentos da simulação e do cálculo em computador

2.1. Modelo matemático

O modelo de simulação/cálculo apresentado pelo requerente deve reflectir a complexidade 

do veículo e/ou da estrutura dos componentes, em associação com os requisitos do acto 

regulamentar e respectivas condições-limite.

O modelo será entregue ao serviço técnico.
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2.2. Validação do modelo

O modelo terá de ser validado por comparação com condições de ensaio reais. Deve ser 

comprovada a comparabilidade dos resultados do modelo com os resultados dos 

procedimentos de ensaio convencionais.

2.3. Documentação

O requerente deve disponibilizar os dados e os instrumentos auxiliares utilizados para a 

simulação e o cálculo, devidamente documentados e arquivados.
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Apêndice 2

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AOS MÉTODOS DE ENSAIO VIRTUAL

Referência do acto regulamentar

Referência N.º

Condições de ensaio e disposições 

administrativas

[...] (para cada acto 

regulamentar indicado 

no Anexo XVI)

[...] [...]
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ANEXO XVII

PROCEDIMENTOS A SEGUIR

DURANTE O PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO CE EM VÁRIAS FASES

1. GENERALIDADES

1.1. O funcionamento satisfatório do processo de homologação CE em várias fases exige 

acções conjuntas por parte de todos os fabricantes envolvidos. Para esse fim, as entidades 

homologadoras devem assegurar, antes de concederem a homologação da primeira fase e 

das fases subsequentes, que existem acordos adequados entre os diversos fabricantes no 

que se refere ao fornecimento e intercâmbio de documentos e informações, de modo que o 

modelo de veículo completado cumpra os requisitos técnicos constantes de todos os actos 

regulamentares aplicáveis, conforme prescrito no Anexo IV e no Anexo XI. Tais 

informações devem incidir, nomeadamente, sobre as homologações dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas pertinentes e sobre as peças do veículo que fazem parte 

do veículo incompleto mas ainda não estão homologadas.

1.2. As homologações CE, de acordo com o presente anexo, devem ser concedidas em relação 

ao estado de acabamento do modelo de veículo nesse momento e devem incluir todas as 

homologações concedidas em fases anteriores.

1.3. Cada fabricante envolvido num processo de homologação CE em várias fases é 

responsável pela homologação e pela conformidade da produção de todos os sistemas, 

componentes ou unidades técnicas fabricados por si ou adicionados por si à fase 

previamente construída. Não é responsável por elementos que tenham sido homologados 

numa fase anterior, excepto nos casos em que modifique peças importantes de tal forma 

que a homologação previamente concedida deixe de ser válida.
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2. PROCEDIMENTOS

A entidade homologadora tem de:

a) Verificar se todos os certificados de homologação CE emitidos em conformidade 

com os actos regulamentares que são aplicáveis à homologação de veículos 

abrangem o modelo de veículo no seu estado de acabamento e correspondem aos 

requisitos impostos;

b) Assegurar que todos os dados relevantes, tendo em conta o estado de acabamento do 

veículo, estão incluídos no dossier de fabrico;

c) Assegurar-se, através da documentação, de que a(s) especificação(ões) e dados do 

veículo contidos na parte I do seu dossier de fabrico estão incluídos nos dados 

contidos nos dossiers de homologação e nos certificados de homologação CE, em 

relação aos actos regulamentares aplicáveis; e, no caso de um veículo completado, 

confirmar, quando uma rubrica da parte I do dossier de fabrico não estiver incluída 

no dossier de homologação relativo a qualquer um dos actos regulamentares, que a 

peça ou a característica em causa está de acordo com as indicações contidas no 

dossier de fabrico;

d) Efectuar ou mandar efectuar, numa amostra seleccionada de veículos do modelo a 

homologar, inspecções de peças e sistemas do veículo para verificar se o(s) 

veículo(s) é(são) fabricado(s) de acordo com os dados relevantes contidos no dossier

de homologação, autenticado em relação a todos os actos regulamentares aplicáveis;

e) Efectuar ou mandar efectuar as verificações de instalação pertinentes em relação às 

unidades técnicas, sempre que aplicável.
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3. O número de veículos a inspeccionar para efeitos no disposto na alínea d) do n.º 2 deve ser 

suficiente para permitir o controlo correcto das várias combinações a submeter a 

homologação CE, de acordo com o estado de acabamento do veículo e com os seguintes 

critérios:

– motor,

– caixa de velocidades,

– eixos motores (número, posição, interligação),

– eixos direccionais (número e posição),

– estilos da carroçaria,

– número de portas,

– lado da condução,

– número de bancos,

– nível de equipamento.

4. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

4.1. Número de identificação de veículo

a) O número de identificação do veículo de base (NIV), previsto pela 

Directiva 76/114/CEE, deve ser mantido durante todas as fases subsequentes do 

processo de homologação para assegurar a "transparência" do processo.
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b) Contudo, na fase final de acabamento, o fabricante interveniente nesta fase poderá 

substituir, mediante acordo da entidade homologadora, a primeira e a segunda 

secções do número de identificação do veículo pelo seu próprio código de fabricante 

e pelo código de identificação do veículo se, e apenas nesse caso, o veículo tiver de 

ser matriculado sob a sua própria designação comercial. Nesse caso, o número 

completo de identificação de veículo do veículo de base não será suprimido.

4.2. Chapa adicional do fabricante

Na segunda fase e fases subsequentes, para além da chapa regulamentar prescrita pela 

Directiva 76/114/CEE, cada fabricante deve apor ao veículo uma chapa adicional, cujo 

modelo se indica no apêndice do presente anexo. Essa chapa deve ser firmemente aplicada, 

num local visível e facilmente acessível, a uma peça não sujeita a substituição durante a 

utilização do veículo. Deve apresentar clara e indelevelmente as seguintes informações 

pela ordem indicada:

– nome do fabricante,

– secções 1, 3 e 4 do número de homologação CE,

– fase da homologação,

– número de identificação do veículo,

– massa máxima em carga admissível do veículo (a),

  

(a) Apenas se o valor tiver sido alterado durante essa fase da homologação.
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– massa máxima em carga admissível do conjunto (caso seja permitido atrelar um 

reboque ao veículo) (a),

– massa máxima admissível sobre cada eixo, indicada por ordem, da frente para a 

retaguarda (a),

– no caso de um semi-reboque ou reboque de eixo central, massa máxima admissível 

sobre o dispositivo de engate (a).

Excepto se acima foram previstas disposições em contrário, a chapa deve cumprir os 

requisitos da Directiva 76/114/CEE.
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Apêndice

MODELO DA CHAPA ADICIONAL DO FABRICANTE

O exemplo que se segue é dado apenas a título indicativo.

NOME DO FABRICANTE (fase 3)

e2*98/14*2609

Fase 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 –700 kg

2 –810 kg
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ANEXO XVIII

CERTIFICADO DE ORIGEM DO VEÍCULO

Declaração do fabricante de veículos de base/incompletos que não sejam acompanhados de 

certificado de conformidade

Declaração número:

Eu, abaixo assinado, declaro que o veículo especificado a seguir foi produzido na minha própria 

fábrica e que é um veículo acabado de fabricar.

0.1. Marca (designação comercial do fabricante): ..............................................................

0.2. Modelo do veículo:.....................................................................................................

0.2.1. Designação(ões) comercial(is): ...................................................................................

0.3. Meios de identificação do modelo: .............................................................................

0.6. Número de identificação do veículo:...........................................................................

0.8. Morada(s) da(s) instalação(ões) de montagem: ...........................................................
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Além disso, o abaixo assinado declara que o veículo quando entregue estava conforme com os 

seguintes actos regulamentares:

Assunto
Referência do 

acto 
regulamentar

Número de homologação
Estado-Membro ou Parte 

Contratante (+) que concede 
a homologação (++)

1. Nível sonoro

2. Emissões

3. …

etc.

(+) Partes Contratantes no Acordo de 1958 revisto.

(++)A indicar, se não puder ser obtido através dos números de homologação.

A presente declaração é emitida de acordo com as disposições do Anexo XI da Directiva …/…/CE*.

................................................................................................................................................

(Local) (Assinatura) (Data)

  

* Nota para o JO: inserir as datas correspondentes.
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ANEXO XIX

CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO DA PRESENTE DIRECTIVA RELATIVAMENTE À 

HOMOLOGAÇÃO

Datas de aplicação∗Categorias 
abrangidas

Novos modelos 
deveículos

Facultativo

Novos modelos de veículos

Obrigatório

Modelos de veículos 
existentes

Obrigatório

M1 N.A. ++ 18 meses após a entrada em 
vigor

N.A. ++

Veículos para fins especiais 

da categoria M 1

18 meses após a entrada 

em vigor

42 meses após a entrada em 
vigor

54 meses após a entrada em 
vigor

Veículos incompletos e 
completos da categoria N1

18 meses após a entrada 
em vigor

36 meses após a entrada em 
vigor

48 meses após a entrada em 
vigor

Veículos completados da 
categoria N 1

18 meses após a entrada 
em vigor

48 meses após a entrada em 
vigor

66 meses após a entrada em 
vigor

  

∗ Nota para o JO: inserir as datas correspondentes.
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Datas de aplicação∗Categorias 
abrangidas

Novos modelos de 
veículos

Facultativo

Novos modelos de veículos

Obrigatório

Modelos de veículos 
existentes

Obrigatório

Veículos incompletos e 
completos das categorias N2, 
N3, O1, O2, O3, O4

18 meses após a entrada 
em vigor

36 meses após a entrada em 
vigor

60 meses após a entrada em 
vigor

Veículos incompletos e 
completos das categorias M2, 
M3

18 meses após a entrada 
em vigor

18 meses após a entrada em 
vigor

30 meses após a entrada em 
vigor

Veículos para fins especiais 
das categorias N1, N2, N3, M2, 
M3, O1, O2, O3, O4

18 meses após a entrada 
em vigor

60 meses após a entrada em 
vigor

84 meses após a entrada em 
vigor

Veículos completados das 
categorias N2, N3

18 meses após a entrada 
em vigor

60 meses após a entrada em 
vigor

84 meses após a entrada em 
vigor

Veículos completados das 
categorias M2, M3

18 meses após a entrada 
em vigor

36 meses após a entrada em 
vigor

60 meses após a entrada em 
vigor

Veículos completados das 
categorias O1, O2, O3, O4

18 meses após a entrada 
em vigor

48 meses após a entrada em 
vigor

72 meses após a entrada em 
vigor

(++) Não aplicável.

  

∗ Nota para o JO: inserir as datas correspondentes.
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ANEXO XX

PRAZOS DE TRANSPOSIÇÃO PARA O DIREITO NACIONAL DAS DIRECTIVAS 

REVOGADAS

Parte A

Directiva 70/156/CEE e seus actos de alteração sucessivos

Directivas/regulamentos Observações

Directiva 70/156/CEE 1

Directiva 78/315/CEE 2

Directiva 78/547/CEE 3

Directiva 80/1267/CEE 4

Directiva 87/358/CEE 5

Directiva 87/403/CEE 6

Directiva 92/53/CEE 7

Directiva 93/81/CEE 8

Directiva 95/54/CE 9 Apenas artigo 3.º

Directiva 96/27/CE 10 Apenas artigo 3.º

  

1 JO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
2 JO L 81 de 28.3.1978, p. 1.
3 JO L 168 de 26.6.1978, p. 39.
4 JO L 375 de 31.12.1980, p. 34.
5 JO L 192 de 11.7.1987, p. 51.
6 JO L 220 de 8.8.1987, p. 44.
7 JO L 225 de 10.8.1992, p. 1.
8 JO L 264 de 23.10.1993, p. 49.
9 JO L 266 de 8.11.95, p. 1.
10 JO L 169 de 8.7.1996, p. 1.
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Directivas/regulamentos Observações

Directiva 96/79/CE 1 Apenas artigo 3.º

Directiva 97/27/CE 2 Apenas artigo 8.º

Directiva 98/14/CE 3

Directiva 98/91/CE 4 Apenas artigo 3.º

Directiva 2000/40/CE 5 Apenas artigo 4.º

Directiva 2001/92/CE 6 Apenas artigo 3.º

Directiva 2001/56/CE 7 Apenas artigo 7.º

Directiva 2001/85/CE 8 Apenas artigo 4.º

Directiva 2001/116/CE 9

Regulamento (CE) n.º 807/2003 10 Apenas ponto 2 do Anexo III

Directiva 2003/97/CE 11 Apenas artigo 4.º

Directiva 2003/102/CE 12 Apenas artigo 6.º

Directiva 2004/3/CE 13 Apenas artigo 1.º

Directiva 2004/78/CE 14 Apenas artigo 2.º

Directiva 2004/104/CE 15 Apenas artigo 3.º

Directiva 2005/49/CE 16 Apenas artigo 2.º

  

1 JO L 18 de 21.1.1997, p. 7.
2 JO L 233 de 25.8.1997, p. 1.
3 JO L 91 de 25.3.1998, p. 1.
4 JO L 11 de 16.1.1999, p. 25.
5 JO L 203 de 10.8.200, p. 9.
6 JO L 291 de 8.11.2001, p. 24.
7 JO L 292 de 9.11.2001, p. 21.
8 JO L 42 de 13.2.2002, p. 42.
9 JO L 18 de 21.1.2002, p. 1.
10 JO L 122 de 16.5.2003, p. 36.
11 JO L 25 de 29.1.2004, p. 1.
12 JO L 321 de 6.12.2003, p. 15.
13 JO L 49 de 19.2.2004, p. 36.
14 JO L 153 de 30.4.2004, p. 107.
15 JO L 337 de 13.11.2004, p. 13.
16 JO L 194 de 26.7.2005, p. 12.
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PARTE B

Prazos de transposição para o direito nacional

Directivas Prazos de transposição Data de aplicação

Directiva 70/156/CEE 10 de Agosto de 1971

Directiva 78/315/CEE 30 de Junho de 1979

Directiva 78/547/CEE 15 de Dezembro de 1979

Directiva 80/1267/CEE 30 de Junho de 1982

Directiva 87/358/CEE 1 de Outubro de 1988

Directiva 87/403/CEE 1 de Outubro de 1988

Directiva 92/53/CEE 31 de Dezembro de 1992 1 de Janeiro de 1993

Directiva 93/81/CEE 1 de Outubro de 1993

Directiva 95/54/CE 1 de Dezembro de 1995

Directiva 96/27/CE 20 de Maio de 1997

Directiva 96/79/CE 1 de Abril de 1997

Directiva 97/27/CE 22 de Julho de 1999

Directiva 98/14/CE 30 de Setembro de 1998 1 de Outubro de 1998

Directiva 98/91/CE 16 de Janeiro de 2000
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Directivas Prazos de transposição Data de aplicação

Directiva 2000/40/CE 31 de Julho de 2002 1 de Agosto de 2002

Directiva 2001/92/CE 30 de Junho de 2002

Directiva 2001/56/CE 9 de Maio de 2003

Directiva 2001/85/CE 13 de Agosto de 2003

Directiva 2001/116/CE 30 de Junho de 2002 1 de Julho de 2002

Directiva 2003/97/CE 25 de Janeiro de 2005

Directiva 2003/102/CE 31 de Dezembro de 2003

Directiva 2004/3/CE 18 de Fevereiro de 2005

Directiva 2004/78/CE 30 de Setembro de 2004

Directiva 2004/104/CE 31 de Dezembro de 2005 1 de Janeiro de 2006

Directiva 2005/49/CE 30 de Junho de 2006 1 de Julho de 2006
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ANEXO XXI

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA

(Referido no segundo parágrafo do artigo 49.º)

Directiva 70/156/CEE Presente directiva

- Artigo 1.º

Artigo 1.º, primeiro parágrafo Artigo 2.º, n.º 1

Artigo 1.º, segundo parágrafo Artigo 2.º, n.º 2, alíneas a) e b)

- Artigo 2.º, n.º 2, alínea c)

- Artigo 2.º, n.º 3 e n.º 4

Artigo 2.º Artigo 3.º

- Artigo 4.º

- Artigo 5.º

- Artigo 6.º, n.º 1

Artigo 3.º, n.º 1 Artigo 6.º, n.º 2

Artigo 3.º, n.º 2 Artigo 6.º, n.º 3

- Artigo 6.º, n.º 4

Artigo 3.º, n.º 3 Artigo 6.º, n.º 5, alíneas a) e b)
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Directiva 70/156/CEE Presente directiva

Artigo 3.º, n.º 4 Artigo 7.º, n.º 1 e n.º 2

Artigo 3.º, n.º 5 Artigo 6.º, n.º 6 e artigo 7.º, n.º 1

- Artigo 6.º, n.º 7 e n.º 8

- Artigo 7.º, n.º 3 e n.º 4

Artigo 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alínea a) Artigo 9.º, n.º 1

Artigo 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alínea b) Artigo 9.º, n.º 2

Artigo 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alínea c) Artigo 10.º, n.º 1

Artigo 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alínea d) Artigo 10.º, n.º 2

- Artigo 10.º, n.º 3

Artigo 4.º, n.º 1, segundo parágrafo Artigo 9.º, n.º 4

Artigo 4.º, n.º 1, terceiro parágrafo Artigo 9.º, n.º 5

- Artigo 9.º, n.º 6 e n.º 7

- Artigo 8.º, n.º 1 e n.º 2

Artigo 4.º, n.º 2 Artigo 8.º, n.º 3

Artigo 4.º, n.º 3, primeira e terceira frases Artigo 9.º, n.º 3

Artigo 4.º, n.º 3, segunda frase Artigo 8.º, n.º 4

Artigo 4.º, n.º 4 Artigo 10.º, n.º 4

Artigo 4.º, n.º 5 Artigo 8.º, n.º 5 e n.º 6
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Directiva 70/156/CEE Presente directiva

Artigo 4.º, n.º 6 Artigo 8.º, n.º 7 e n.º 8

- Artigo 11.°

Artigo 5.º, n.º 1 Artigo 13.º, n.º 1

Artigo 5.º, n.º 2 Artigo 13.º, n.º 2

Artigo 5.º, n.º 3, primeiro parágrafo Artigo 15.º, n.º 1

Artigo 5.º, n.º 3, segundo parágrafo Artigo 15.º, n.º 3

Artigo 5.º, n.º 3, terceiro parágrafo Artigo 15.º, n.º 2 e artigo 16.º, n.º 1 e n.º 2

Artigo 5.º, n.º 3, quarto parágrafo Artigo 13.º, n.º 3

Artigo 5.º, n.º 4, primeiro parágrafo Artigo 14.º, n.º 1

Artigo 5.º, n.º 4, segundo parágrafo Artigo 14.º, n.º 3 e artigo 16.º, n.º 2

Artigo 5.º, n.º 4, terceiro parágrafo Artigo 14.º, n.º 2

Artigo 5.º, n.º 4, quarto parágrafo, primeira frase Artigo 13.º, n.º 3

Artigo 5.º, n.º 4, quarto parágrafo, segunda frase Artigo 16.º, n.º 3

Artigo 5.º, n.º 5 Artigo 17.º, n.º 4

Artigo 5.º, n.º 6 Artigo 14.º, n.º 4

- Artigo 17.º, n.º 1 a n.º 3

Artigo 6.º, n.º 1, primeiro parágrafo Artigo 18.º, n.º 1

- Artigo 18.º, n.º 2

Artigo 6.º, n.º 1, segundo parágrafo Artigo 18.º, n.º 3
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Directiva 70/156/CEE Presente directiva

Artigo 6.º, n.º 2 -

- Artigo 18.º, n.º 4 a n.º 8

Artigo 6.º, n.º 3 Artigo 19.º, n.º 1 e n.º 2

- Artigo 19.º, n.º 3

Artigo 6.º, n.º 4 Artigo 38.º, n.º 2, primeiro parágrafo

- Artigo 38.º, n.º 2, segundo parágrafo

Artigo 7.º, n.º 1 Artigo 26.º, n.º 1

- Artigo 26.º, n.º 2

Artigo 7.º, n.º 2 Artigo 28.º

Artigo 7.º, n.º 3 Artigo 29.º

Artigo 8.º, n.º 1 -

- Artigo 22.º

Artigo 8.º, n.º 2, alínea a), primeira frase Artigo 26.º, n.º 3

Artigo 8.º, n.º 2, alínea a), segunda frase -

Artigo 8.º, n.º 2, alínea a), terceira a sexta frases Artigo 23.º, n.º 1, n.º 3 e n.º 5

- Artigo 23.º, n.º 2

- Artigo 23.º, n.º 4, primeiro parágrafo

Artigo 8.º, n.º 2, alínea b), ponto 1), primeiro e 

segundo parágrafos

Artigo 27.º, n.º 1
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Directiva 70/156/CEE Presente directiva

Artigo 8.º, n.º 2, alínea b), ponto 1), terceiro parágrafo Artigo 27.º, n.º 2

Artigo 8.º, n.º 2, alínea b), ponto 2), primeiro e 

segundo parágrafos

Artigo 27.º, n.º 3

Artigo 8.º, n.º 2, alínea b), ponto 2), terceiro e quarto 

parágrafos

-

- Artigo 27.º, n.º 4

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), primeiro parágrafo Artigo 20.º, n.º 1 e n.º 2

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), segundo parágrafo Artigo 20.º, n.º 4, primeiro parágrafo

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), terceiro parágrafo -

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), quarto parágrafo Artigo 20.º, n.º 4, segundo parágrafo

– Artigo 20°, n.º 4, terceiro parágrafo

- Artigo 20.º, n.º 3 e n.º 5

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), quinto e sexto parágrafos Artigo 21.º

Artigo 8.º, n.º 3 Artigo 23.º, n.º 4, segundo parágrafo

- Artigo 24.º

- Artigo 25.º

Artigo 9.º, n.º 1 Artigo 36.º

Artigo 9.º, n.º 2 Artigo 34.º, n.º 1 e n.º 2

- Artigo 34.º, n.º 3 e n.º 4
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Directiva 70/156/CEE Presente directiva

Artigo 10.º, n.º 1 Artigo 12.º, n.º 1

Artigo 10.º, n.º 2 Artigo 12.º, n.º 2, primeiro parágrafo, primeira frase

- Artigo 12.º, n.º 2, primeiro parágrafo, segunda frase

Artigo 11.º, n.º 1 Artigo 30.º, n.º 2

Artigo 11.º, n.º 2 Artigo 30.º, n.º 1

Artigo 11.º, n.º 3 Artigo 30.º, n.º 3

Artigo 11.º, n.º 4 Artigo 30.º, n.º 4

Artigo 11.º, n.º 5 Artigo 30.º, n.º 5

Artigo 11.º, n.º 6 Artigo 30.º, n.º 6

- Artigo 31.°

- Artigo 32.º

Artigo 12.º, primeira frase Artigo 33.º, n.º 1

Artigo 12.º, segunda frase Artigo 33.º, n.º 2

- Artigo 37.º

- Artigo 38.º, n.º 1

Artigo 13.º, n.º 1 Artigo 40.º, n.º 1

- Artigo 39.º, n.º 1

Artigo 13.º, n.º 2 Artigo 39.º, n.º 2

Artigo 13.º, n.º 3 Artigo 40.º, n.º 2 e n.º 3
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Directiva 70/156/CEE Presente directiva

Artigo 13.º, n.º 4 Artigo 39.º, n.º 4

Artigo 13.º, n.º 5 Artigo 39.º, n.º 2

- Artigo 39.º, n.º 3

Artigo 14.º, n.º 1, primeiro travessão Artigo 41.º, n.º 1, alínea a)

Artigo 14.º, n.º 1, segundo travessão, primeira frase Artigo 41.º, n.º 1, alínea b)

- Artigo 41.º, n.º 1, alínea c)

Artigo 14.º, n.º 1, segundo travessão, segunda frase Artigo 41.º, n.º 4

Artigo 14.º, n.º 1, segundo travessão, alínea i) Artigo 41.º, n.º 6

Artigo 14.º, n.º 1, segundo travessão, alínea ii) –

Artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo -

Artigo 14.º, n.º 2, segundo parágrafo Artigo 41.º, n.º 8

- Artigo 42.°

- Artigo 43.°, n.º 1

- Artigo 43.°, n.º 2 a n.º 5

- Artigos 44.º a 51.º

Anexo I Anexo I

Anexo II Anexo II

Anexo III Anexo III

Anexo IV Anexo IV

- Anexo IV, Apêndice
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Directiva 70/156/CEE Presente directiva

Anexo V Anexo V

Anexo VI Anexo VI

- Anexo VI, Apêndice

Anexo VII Anexo VII

- Anexo VII, Apêndice

Anexo VIII Anexo VIII

Anexo IX Anexo IX

Anexo X Anexo X

Anexo XI Anexo XI

Anexo XII Anexo XII

- Anexo XIII

Anexo XIII Anexo XIV

- Anexo XV

- Anexo XVI

Anexo XIV Anexo XVII

Anexo XV Anexo XVIII

- Anexo XIX

- Anexo XX

- Anexo XXI



9911/3/06 REV 3 ADD 1 ec/VLC/jv 1
DG C I A PT

CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 11 de Dezembro de 2006
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2003/0153 (COD)

9911/3/06
REV 3 ADD 1

ENT 84
CODEC 561

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 11 de Dezembro de 2006 tendo em 

vista a aprovação da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um quadro para a homologação dos veículos a motor e seus reboques, e 
dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a serem utilizados 
nesses veículos ("Directiva-Quadro")

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO



9911/3/06 REV 3 ADD 1 ec/VLC/jv 2
DG C I A PT

I. INTRODUÇÃO

1. Em 14 de Julho de 2003, a Comissão enviou ao Conselho e ao Parlamento Europeu a 

proposta1 de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à homologação dos 

veículos a motor e seus reboques, sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a 

serem utilizados nesses veículos.

2. O parecer do Parlamento Europeu, em primeira leitura, foi aprovado em 11 de Fevereiro

de 2004 2.

3. O Comité Económico e Social aprovou o seu parecer em 28 de Janeiro de 20043.

4. Em 29 de Outubro de 2004, a Comissão aprovou a sua proposta alterada4, na qual foram 

aceites parcialmente ou em princípio as alterações 3, 6 a 10, 12, 21 e 22, e rejeitadas as 

alterações 1, 2, 4, 5, 11, 13 a 19 e 23 a 34. A proposta introduziu também regulamentos em 

alternativa a directivas específicas e a clarificação das obrigações dos Estados-Membros, no 

que diz respeito à livre circulação de veículos, componentes e unidades técnicas 

homologados. Por último, propõe a inclusão de regulamentos UNECE, em substituição de 

directivas CE, no sistema de homologação CE de veículos, alterações às cláusulas de 

salvaguarda, às medidas de execução, ao alargamento da Comunidade aos novos Estados-

-Membros, bem como critérios aplicáveis aos serviços e organismos técnicos que efectuam 

certificações de sistemas de qualidade.

  
1 Doc. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022.
2 Doc. 6115/04 ENT 35 CODEC 180.
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 – Publicado no JO C 108 de 30.4.2004.
4 Doc. 14469/04 ENT 145 CODEC 126.
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5. Em 7 de Dezembro de 2005, o Comité de Representantes Permanentes (1.ª Parte) alcançou 

um acordo político5, por unanimidade, sobre um texto de compromisso tendo em vista a 

adopção da sua posição comum.

2. O Conselho adoptou a sua posição comum6 de acordo com o artigo 251.º do Tratado CE 

em 11 de Dezembro de 2006.

II. OBJECTIVOS

A presente proposta corresponde à segunda e última fase da reformulação da Directiva 

Quadro 70/156/CEE7, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legislações dos 

Estados Membros respeitantes à homologação dos veículos a motor e seus reboques. A 

primeira fase da reformulação, que consistiu na codificação dos anexos técnicos, concluiu se 

com a adopção da Directiva 2001/116/CE da Comissão8 de 20 de Dezembro de 2001. A 

segunda fase consiste na reformulação do dispositivo da directiva.

  
5 Doc. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900.
6 Doc. 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423.
7 JO L 42 de 23.2.1970.
8 JO L 18 de 21.1.2002.
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III. POSIÇÃO COMUM

A posição comum adoptada pelo Conselho reflecte parcialmente o parecer do Parlamento 

Europeu em primeira leitura. Dez das trinta e quatro alterações do Parlamento já haviam sido 

incorporadas, total, parcialmente ou em princípio, na proposta alterada da Comissão e quase 

todas elas foram incorporadas na posição comum.

A posição comum também inclui várias disposições novas, que o Conselho considera 

essenciais para assegurar a aplicação eficaz da directiva e contribuir para o correcto 

funcionamento do mercado interno.

Todas as alterações à proposta alterada da Comissão introduzidas pelo Conselho na sua 

posição comum foram aceites pela Comissão.

Na generalidade:

− o título da directiva foi alterado;

− há cinco considerandos novos (12) a (15) e (22);

− foram alterados dois considerandos: (10) e (19);

− há sete artigos novos: 11.º, 31.º, 34.º, 41.º a 43.º e 46.º;

− foram alterados dezassete artigos: 1.º a 4.º, 12.º, 18.º, 20.º, 23.º, 24.º, 28.º, 29.º, 32.º, 

35.º, 38.º, 39.º, 47.º e 48.º;

− há três anexos novos: XIII, XV e XVI;

− foram alterados três anexos: V, XII e XX.
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Análise da posição comum tal como consta do doc. 9911/06

Novos elementos da posição comum em relação à proposta da Comissão:

Título

É salientado o facto de se tratar de uma directiva "quadro".

Considerandos

O considerando (10) foi completado para especificar o procedimento em caso de adopção de 

regulamentos UNECE na legislação comunitária.

Os considerandos (12), (13) e (14) são novos. Dizem respeito ao controlo de determinadas 

peças e equipamentos que podem ser montados nos veículos antes da sua colocação no 

mercado.

O considerando (15) é novo. Diz respeito a medidas de protecção eficazes que o fabricante 

deve tomar, caso existam riscos para a saúde e a segurança do consumidor.

O considerando (19) explica o procedimento para os casos urgentes.

O considerando (22) é novo. Incentiva os Estados-Membros a elaborarem os seus próprios 

quadros de correspondência.
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Capítulo I: Disposições gerais (arts. 1.º a 3.º)

Art. 1.º: Objecto

É salientado o facto de se tratar de uma directiva "quadro" e aditado que a presente directiva 

estabelece igualmente as disposições relativas à venda e entrada em circulação das peças e 

equipamentos destinados a veículos homologados nos termos nela previstos.

Artigo 2.º: Âmbito de aplicação

A directiva tornou-se extensiva às peças e equipamentos destinados aos veículos abrangidos 

no seu âmbito de aplicação.

Homologação facultativa para máquinas móveis, veículos utilizados pelas forças armadas, 

pela protecção civil e pelas forças responsáveis pela manutenção da ordem pública, bem como 

em estaleiros, pedreiras e instalações portuárias ou aeroportuárias.

Artigo 3.º: Definições

Novas definições: "acto regulamentar", "directiva específica ou regulamento", veículo 

eléctrico híbrido", "peças ou equipamentos de origem", "entidade competente", "método de 

ensaio virtual".

Alteração das definições de "veículo híbrido", "sistema", "componente", "unidade técnica", 

"fabricante", "entidade homologadora", "serviço técnico", "certificado de conformidade".
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Capítulo II: Obrigações gerais (arts. 4.º e 5.º)

Art. 4.º: Obrigações dos Estados-Membros

O n.º 3 explana os limites das proibições, das restrições ou dos impedimentos, enquanto o 

n.º 4 especifica o teor do acto de notificação.

Capítulo IV: Realização dos procedimentos de homologação CE (arts. 8.º a 12.º)

Art. 11.º (novo) ("Ensaios exigidos para a homologação CE"), que introduz disposições 

gerais sobre estes ensaios.

Art. 12.º: Disposições relativas à conformidade da produção

Novo n.º 3 para assegurar que a conformidade do procedimento de produção seja seguida 

correctamente.

Capítulo VII: Certificado de conformidade e marcações (arts. 18.º e 19.º)

Art. 18.º: Certificado de conformidade

Possibilidade de os Estados-Membros solicitarem a tradução do certificado para a sua própria 

língua ou línguas e de os fabricantes transmitirem informações, através de meios electrónicos, 

à entidade responsável pela matrícula.
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Capítulo VIII: Novos conceitos ou tecnologias incompatíveis com as directivas 

específicas (arts. 20.º e 21.º)

Art. 20.º: Isenções relativamente a novas tecnologias ou novos conceitos

É permitida a matrícula, venda ou entrada em circulação dos veículos fabricados em 

conformidade com uma homologação provisória aceite por um ou vários Estados-Membros,

antes da sua revogação por uma decisão da Comissão, nos Estados-Membros que tiverem 

aceite a homologação.

Capítulo IX: Veículos produzidos em pequenas séries (arts. 22.º e 23.º)

Art. 23.º: Homologação nacional de pequenas séries

Reformulação do n.º 1 para tornar mais pragmática para os pequenos fabricantes a aplicação 

das disposições relativas a pequenas séries nacionais. Possibilidade de os Estados-Membros 

estabelecerem regras práticas para facilitar o reconhecimento mútuo.

Capítulo X: Homologações individuais (arts. 24.º e 25.º)

Art. 24.º: Disposições gerais

Alterações idênticas às do art. 23.º.

Não é necessário efectuar ensaios destrutivos.

Não é possível descentralizar as homologações individuais.

Possibilidade de utilizar o procedimento de homologação individual para os veículos 

modificados pelo proprietário antes de serem matriculados pela primeira vez.
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Capítulo XI: Matrícula, venda e entrada em circulação (arts. 26.º a 28.º)

Art. 28.º: Venda e entrada em circulação de componentes e unidades técnicas

Melhor distinção dos casos em que a venda de determinados componentes não homologados é 

permitida ou proibida.

Novo n.º 4 para clarificar que, se os componentes se destinarem a ser montados em veículos 

não abrangidos pela directiva, não são obrigados a respeitar as disposições técnicas das 

directivas específicas pertinentes.

Capítulo XII: Cláusulas de salvaguarda (arts. 29.º a 33.º)

Art. 29.º: Veículos, sistemas, componentes ou unidades técnicas conformes com a 

presente directiva

Clarificação das medidas a adoptar pela Comissão em caso de insuficiência dos actos 

regulamentares aplicáveis ou de aplicação incorrecta dos requisitos aplicáveis.

Novo art. 31.º ("Peças e equipamentos que constituam um risco significativo para o 

correcto funcionamento de sistemas essenciais"), que cria um procedimento de autorização 

semelhante ao da homologação, com o intuito de controlar a venda de artigos que possam 

constituir um risco importante para a segurança do veículo ou ser prejudiciais para o 

ambiente.
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Art. 32: Retirada de veículos do mercado

Melhor proporcionalidade das sanções aplicáveis aos fabricantes obrigados a retirarem 

veículos do mercado.

O novo n.º 4 autoriza o procedimento de "retirada do mercado" de peças que não estejam 

sujeitas a qualquer requisito ao abrigo de um acto regulamentar.

Capítulo XIII: Regulamentações internacionais (arts. 34.º a 36.º)

Novo art. 34.º ("Regulamentos UNECE necessários à homologação CE"), que enuncia o 

procedimento a observar.

Art. 35.º: Equivalência dos regulamentos UNECE às directivas e aos regulamentos

Clarificação do procedimento.

Capítulo XIV: Prestação de informação técnica (arts. 37.º e 38.º)

Art. 38.º: Informações destinadas aos fabricantes de componentes ou unidades técnicas

Em articulação com o art. 31.º, a obrigação de o fabricante ou os seus fornecedores 

comunicarem informações precisas sobre o funcionamento de determinados dispositivos de 

segurança.
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Capítulo XV: Medidas de execução e alterações (arts. 39.º e 40.º)

Art. 39.º: Medidas de execução e alterações à presente directiva, às directivas específicas 

e aos regulamentos

Clarificação sobre como proceder para o estabelecimento de disposições técnicas em relação a 

pequenas séries que não sejam automóveis e à homologação individual: a Comissão poderá 

adoptar disposições harmonizadas, na sequência do parecer do Comité Técnico a que se refere 

o artigo 40.º.

Capítulo XVI: Designação e notificação dos serviços técnicos (arts. 41.º a 43.º)

Este capítulo substitui o anterior artigo 38.º: Notificação relativa às entidades homologadoras, 

aos serviços técnicos e aos organismos. Cria três novos artigos:

Art. 41.º: Designação dos serviços técnicos: são criadas 4 categorias, bem como a 

possibilidade de uma entidade homologadora ou um fabricante actuar como serviço técnico 

em determinados casos.

Art. 42.º: Avaliação das competências dos serviços técnicos: descrição do procedimento.

Art. 43.º: Procedimentos de notificação: descrição do procedimento.
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Capítulo XVII: Disposições finais (arts. 44.º a 51.º)

Novo art. 46.º ("sanções"): Os Estados-Membros determinam as sanções aplicáveis em caso 

de violação, tomam as medidas necessárias para a sua aplicação e notificam estas disposições 

à Comissão no prazo de 18 meses a contar da data de entrada em vigor da directiva.

Art. 47.º: Avaliação

A Comissão apresenta um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 

da presente directiva até 48 meses após a sua entrada em vigor.

Art. 48.º: Transposição

Alteração do prazo de transposição de 12 para 18 meses.

Anexos

Anexo V: Procedimentos a seguir durante o processo de homologação CE de veículos

Foram aditados dois novos apêndices relacionados com os novos artigos 41.º a 43.º:

– o Apêndice 1 – Normas a respeitar pelas entidades referidas no artigo 41.º;

– o apêndice 2 – Procedimento de avaliação dos serviços técnicos.
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Anexo XII: Limites das pequenas séries e dos fins de série

Alteração do número máximo de unidades de um modelo de veículo da categoria M1 a 

matricular, vender ou colocar em circulação anualmente.

Em relação à homologação nacional de pequenas séries, as quantidades serão determinadas 

pelos Estados-Membros, embora não possam exceder o número fixado para cada categoria.

Novo Anexo XIII ("Lista das peças ou equipamentos susceptíveis de constituir um risco 

significativo para o correcto funcionamento de sistemas essenciais para a segurança do 

veículo ou requisitos relativos ao seu desempenho ambiental, procedimentos de ensaio 

adequados e disposições relativas à marcação e à embalagem")

Este anexo está relacionado com o novo art. 31.º.

Novo Anexo XV: ("Lista dos actos regulamentares relativamente aos quais um 

fabricante pode ser designado como serviço técnico")

Este anexo está relacionado com o art. 41.º.

Novo Anexo XVI: ("Lista dos actos regulamentares relativamente aos quais o fabricante 

ou o serviço técnico podem utilizar métodos de ensaio virtual")

Este anexo está relacionado com o art. 11.º.

Contém dois apêndices novos que deverão ser completados posteriormente:

– Apêndice 1 – condições gerais aplicáveis aos métodos de ensaio virtual;

– Apêndice 2 – condições específicas aplicáveis aos métodos de ensaio virtual.
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Anexo XIX: Calendário de aplicação da presente directiva relativamente à 

homologação

O calendário foi completamente revisto, sobretudo para as pequenas e médias empresas terem 

mais tempo para se adaptar às novas regras.

IV. CONCLUSÃO

O Conselho considera que a sua posição comum, fruto de aturados trabalhos de preparação e 

de negociações desde 2003, plenamente apoiada pela Comissão, está inteiramente em 

consonância com os objectivos da directiva proposta. 

Com efeito, a posição comum fará com que as disposições administrativas e os regulamentos 

em vigor sejam mais claros para todos os parceiros, a fim de tornar a homologação 

comunitária operacional para as várias categorias de veículos e seus componentes. A 

substituição de directivas ou regulamentos CE por regulamentos UNECE, bem como a 

introdução de auto-ensaios ou ensaios virtuais contribuirão para simplificar a legislação 

comunitária com o objectivo de reforçar a competitividade global da indústria automóvel.

Estabelecerá igualmente as disposições relativas à venda e entrada em circulação das peças e 

equipamentos destinados a veículos homologados de acordo com as disposições e 

regulamentos supra, contribuindo de forma significativa para a plena realização do mercado 

interno num sector dinâmico em crescimento.

Por último, contribuirá significativamente para melhorar a segurança rodoviária, tornando o 

sistema de homologação CE obrigatório para todos os veículos comerciais, incluindo os 

reboques, num prazo relativamente curto.

––––––––––––––
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO  
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nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 

 
respeitante à  
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Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro para a homologação dos 
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(Directiva-quadro) 

1. HISTORIAL DO PROCESSO 

Data da transmissão da proposta ao PE e ao Conselho 
(documento COM(2003) 418 final - 2003/0153 (COD)): 14.7.2003.

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 28.1.2004.

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 11.2.2004.

Data da transmissão da proposta alterada: 3.11.2004.

Data da adopção da posição comum: 11.12.2006.

2. OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

a) A presente proposta constitui uma modernização da Directiva-quadro 70/156/CEE1 
do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à homologação dos veículos a motor e seus reboques. 

b) A Directiva 70/156/CEE é o principal instrumento jurídico de que a Comunidade 
Europeia dispõe para a realização do mercado único no sector automóvel. Procede, 
por um lado, por harmonização das disposições técnicas em matéria de construção de 
veículos e seus componentes e, por outro, por substituição dos procedimentos 
administrativos de homologação nacional por uma homologação comunitária única 
obrigatória. 

                                                 
1 Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legislações 

dos Estados-Membros respeitantes à homologação dos veículos a motor e seus reboques - Jornal 
Oficial L 42 de 23.2.1970, p. 1. 
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Desde a adopção das Directivas 92/53/CEE2, 2002/24/CE3 e 2003/37/CE4, todas as 
categorias de veículos podem beneficiar das vantagens oferecidas pela homologação 
comunitária. Exceptuam-se os veículos comerciais (5), que apenas beneficiam da 
homologação comunitária parcialmente. Um dos objectivos da presente proposta 
consiste em alargar aos veículos comerciais os princípios da homologação 
comunitária. 

3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM 

3.1. Observações gerais sobre a posição comum 

O Conselho acolheu favoravelmente a proposta de reformulação da Directiva-quadro 
70/156/CEE proposta pela Comissão. Além disso, congratulou-se com os 
aditamentos e melhorias introduzidos em relação à Directiva 92/53/CEE, que 
constituía historicamente a primeira reformulação da Directiva 70/156/CEE. 

O Conselho entendeu, no entanto, dar nova redacção a vários artigos a fim de lhes 
clarificar o alcance ou melhor precisar as respectivas condições de aplicação. 

Foram introduzidos pelo Conselho vários artigos novos para permitir o 
desenvolvimento futuro de novas iniciativas no âmbito da política de simplificação 
da legislação comunitária para o sector automóvel. A introdução destes novos artigos 
insere-se perfeitamente no âmbito das recomendações do Grupo de Alto Nível 
«CARS 21». 

Tendo em conta a complexidade dos mecanismos de homologação já existentes 
desde 1996 e os aspectos jurídicos envolvidos, as discussões no Conselho permitiram 
manter o equilíbrio delicado entre os imperativos da segurança rodoviária, a 
protecção do ambiente e as realidades industriais. Assim, a posição comum é, antes 
de mais, um texto de compromisso elaborado no intuito de recolher a adesão de todos 
os Estados-Membros. 

A Comissão foi associada à elaboração dos novos artigos e às diferentes alterações 
de redacção de artigos existentes. 

A Comissão pode aceitar o texto da posição comum. Teria, porém, preferido, no 
interesse dos utentes, datas mais próximas para a aplicação da homologação 
comunitária em relação aos veículos comerciais a fim de, por um lado, concluir a 

                                                 
2 Directiva 92/53/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1992, que altera a Directiva 70/156/CEE relativa 

à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à homologação dos veículos a motor 
e seus reboques – Jornal Oficial L 225 de 10.8.1992, p. 1. 

3 Directiva 2002/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Março de 2002, relativa à 
homologação dos veículos a motor de duas ou três rodas e que revoga a Directiva 92/61/CEE do 
Conselho - Jornal Oficial L 124 de 9.5.2002, p. 1. 

4 Directiva 2003/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. de 26 de Maio de 2003, relativa à 
homologação de tractores agrícolas ou florestais, seus reboques e máquinas intermutáveis rebocadas, e 
dos sistemas, componentes e unidades técnicas destes veículos e que revoga a Directiva 74/150/CEE – 
Jornal Oficial L 171 de 9.7.2003, p. 1. 

5 Veículos comerciais ligeiros (até 3,5 toneladas), camiões, reboques, semi-reboques e autocarros. 
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realização do mercado interno e, por outro, tornar obrigatórias, o mais brevemente 
possível, as exigências em matéria de segurança para este tipo de veículos. 

3.2. Observações sobre as alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu 

O Conselho seguiu integralmente o parecer da Comissão relativo às alterações 
aprovadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. 

Assim, foram rejeitadas todas as alterações que introduziriam na directiva-quadro 
disposições incompatíveis com os objectivos da proposta. Do mesmo modo, as 
alterações relativas aos domínios já abrangidos por outra legislação comunitária 
foram rejeitadas a fim de não criar insegurança jurídica. 

O Conselho aprovou as alterações do Parlamento Europeu, com a redacção dada pela 
Comissão, que se referem à homologação propriamente dita, uma vez que alargam o 
alcance das disposições apresentadas inicialmente. As alterações relativas à 
homologação individual foram aceites. 

O Conselho aceitou reconsiderar os limites das pequenas séries para ter em conta o 
alargamento da União Europeia ocorrido em Maio de 2004. 

No que diz respeito às datas de aplicação da homologação comunitária, o Conselho 
rejeitou em bloco a proposta do Parlamento de adiar todas as datas propostas pela 
Comissão, considerando que um adiamento tão considerável seria prejudicial aos 
interesses dos próprios fabricantes, que são os primeiros beneficiários da 
harmonização das disposições técnicas e administrativas em matéria de homologação 
dos veículos. 

3.3. Novas disposições introduzidas pelo Conselho e posição da Comissão 

Entre os novos artigos, o artigo 10.º-A precisa as modalidades de execução dos 
ensaios requeridos para a concessão de uma homologação. Este artigo trará uma 
simplificação substancial dos métodos de ensaio, permitindo a utilização de métodos 
virtuais e autorizando o fabricante a apresentar relatórios de ensaio. 

O artigo 38.º («Notificação e designação dos serviços técnicos») foi inteiramente 
remodelado. Foram precisadas as condições em que as autoridades administrativas 
responsáveis pela homologação podem substituir-se aos serviços técnicos designados 
para esse efeito e supervisionar elas próprias os ensaios efectuados nas instalações 
dos fabricantes. O Conselho fixou igualmente as condições para a avaliação das 
competências dos diferentes agentes que intervêm no processo de homologação, 
desde a execução dos ensaios necessários aos controlos da conformidade da 
produção, passando pelos controlos por recolha de veículos ou de componentes no 
mercado. 

Foi dada especial atenção às peças e aos equipamentos disponíveis no mercado após-
venda, para que as peças e equipamentos susceptíveis de interferir com o 
funcionamento do veículo só possam ser comercializados com a aprovação das 
autoridades responsáveis pela homologação. Foi inserido um novo artigo («Peças e 
equipamentos que constituam um risco significativo [...]») a fim de instaurar um 
processo de homologação simplificado, decalcado da homologação. 
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O Conselho reviu integralmente o calendário proposto pela Comissão no que diz 
respeito à aplicação da homologação comunitária aos veículos comerciais, tendo em 
vista dar mais tempo às pequenas e médias empresas para se adaptarem às novas 
disposições. O novo calendário tem em conta o facto de o prazo para a transposição 
da directiva pelos Estados-Membros ter sido ampliado de 12 para 18 meses. 

Os anexos da directiva foram actualizados de modo a contemplar as modificações 
resultantes da introdução dos novos artigos e da entrada em vigor recente de novas 
directivas específicas. 

A Comissão apoia inteiramente estas modificações. 

4. CONCLUSÃO 

Com a sua proposta inicial de 14 de Julho de 2003, a Comissão propõe que seja alargado o 
benefício da homologação a todos os veículos, incluindo os veículos comerciais, de molde a 
concluir a realização do mercado interno no domínio do sector automóvel. Para além das 
vantagens em termos de economias de escala que oferece aos fabricantes, apresenta o 
interesse de permitir uma melhoria substancial da segurança dos veículos, uma vez que torna 
obrigatórias ipso facto todas as directivas de harmonização técnica elaboradas desde a 
adopção da Directiva 70/156/CEE. 

Para os cidadãos europeus, para além das vantagens que oferece um mercado único aberto e 
competitivo, a melhoria importante da segurança rodoviária é um factor crucial num momento 
em que a circulação internacional dos veículos comerciais está em plena expansão. 

O Conselho deu o seu apoio à proposta alterada da Comissão. Introduziu, no entanto, um 
conjunto de alterações que terão um impacto positivo sobre os procedimentos de 
homologação. Foram, além disso, introduzidos vários artigos para ir ao encontro das 
recomendações do relatório CARS 21, com vista a simplificar a legislação comunitária no 
futuro. 

O Conselho deliberou por unanimidade. 

Em conclusão, a Comissão apoia a posição comum adoptada pelo Conselho. 




