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29.3.2017 A8-0048/333 

Alteração  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) A fim de assegurar que todos os 

dados provenientes de ensaios de 

homologação a nível nacional sejam 

exatos e eventuais manipulações sejam 

evitadas, a Comissão Europeia deve criar 

uma Autoridade Europeia para a 

Fiscalização de Veículos (AEFV), 

atribuindo competências na matéria a um 

dos seus organismos existentes. Os 

serviços técnicos da AEFV devem ser 

instalados nos laboratórios do Centro 

Comum de Investigação e podem, se 

necessário, ser implementados mediante 

taxas cobradas aos fabricantes de 

automóveis, proporcionais ao preço de 

venda dos veículos e calculadas de forma 

a não terem qualquer impacto 

significativo no preço em questão. A 

AEFV deve efetuar controlos regulares 

para verificar a conformidade de veículos, 

sistemas, componentes e unidades 

técnicas com os requisitos do presente 

regulamento, bem como com a exatidão 

das homologações. Esses controlos devem 

ser realizados em, pelo menos, 20% do 

número de modelos colocados no mercado 

europeu no ano anterior, através de 

inspeções documentais, de ensaios de 

condução em condições reais e de ensaios 

laboratoriais com base em amostras 
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estatisticamente relevantes. O resultado 

destes ensaios deve ser plenamente 

disponibilizado ao público através do sítio 

web da Comissão Europeia. 

Or. en 

Justificação 

Em muitos países europeus, a relação política entre os fabricantes de automóveis e os 

governos tornou-se incontestável desde o escândalo Dieselgate. O texto aprovado pela IMCO 

estabelece a obrigação de cada Estado-Membro verificar 20 % dos novos modelos colocados 

no mercado. Isto faz com que seja muito mais difícil para os fabricantes de automóveis 

manipular os resultados das emissões; contudo, a fim de tornar o sistema de controlo mais 

sólido e proteger os cidadãos de eventuais fraudes, é necessário um terceiro organismo 

independente a nível europeu, para que a Comissão possa proceder a uma dupla verificação 

dos ensaios de homologação efetuados a nível nacional. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Alteração  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades de fiscalização do 

mercado devem efetuar controlos 

regulares para verificar a conformidade de 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas com os requisitos do 

presente regulamento, bem como com a 

exatidão das homologações. Esses 

controlos devem ser realizados a uma 

escala adequada, através de inspeções 

documentais, de ensaios de condução em 

condições reais e de ensaios laboratoriais 

com base em amostras estatisticamente 

relevantes. Ao fazê-lo, as autoridades de 

fiscalização do mercado devem ter em 

conta os princípios estabelecidos de 

avaliação dos riscos, reclamações e outras 

informações. 

1. As autoridades de fiscalização do 

mercado devem efetuar ensaios e 

inspeções regulares em conformidade 

com os programas nacionais anuais 

aprovados nos termos dos números 2 e 3 
para verificar a conformidade de veículos, 

sistemas, componentes e unidades técnicas 

com as homologações e a legislação 

aplicável. Esses ensaios e inspeções 

devem ser realizados, inter alia, através de 

ensaios laboratoriais e ensaios de 

condução em condições reais, com base 

em amostras estatisticamente relevantes, e 

devem ser complementados por inspeções 

documentais. As autoridades garantem 

que os veículos submetidos a ensaios de 

homologação correspondam exatamente 

aos que serão colocados no mercado. Os 

Estados-Membros devem proceder a 

ensaios ou inspeções com uma 

periodicidade anual sobre um certo 

número de modelos que devem totalizar, 

pelo menos, 20 % do número de modelos 

colocados no mercado nesse Estado-

Membro durante o ano anterior. Ao 

fazê-lo, as autoridades de fiscalização do 

mercado devem ter em conta os princípios 

estabelecidos de avaliação dos riscos, 

reclamações fundamentadas e outras 
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informações relevantes, incluindo os 

resultados de ensaios publicados por 

terceiros reconhecidos, as novas 

tecnologias no mercado e os relatórios de 

inspeção técnica periódica e de 

teledeteção em estrada. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração complementa a alteração 77 da IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Alteração  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. As autoridades de fiscalização do 

mercado podem confiar a organizações 

independentes de ensaios o desempenho 

de funções técnicas, tais como ensaios ou 

inspeções. A responsabilidade pelos 

resultados continua a ser da autoridade 

de fiscalização do mercado. Quando 

forem utilizados serviços técnicos para os 

fins indicados no presente artigo, as 

autoridades de fiscalização do mercado 

devem assegurar o recurso a um serviço 

técnico diferente do que efetuou o ensaio 

relacionado com a homologação inicial. 

Importa tornar o apoio técnico prestado 

aos fabricantes incompatível com o apoio 

técnico às entidades homologadoras 

nacionais. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração complementa a alteração 78 da IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Alteração  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve organizar e realizar, ou 

exigir que sejam realizados, a uma escala 

adequada, ensaios e inspeções dos 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas já disponíveis no 

mercado, com vista a verificar que esses 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas são conformes com as 

homologações e com a legislação 

aplicável, bem como para assegurar a 

exatidão das homologações. 

A Autoridade Europeia para a 

Fiscalização de Veículos (AEFV), através 

dos laboratórios do Centro Comum de 

Investigação deve organizar e realizar, ou 

exigir que sejam realizados em, pelo 

menos, 20% do número de modelos 

colocados no mercado europeu no ano 

anterior, ensaios e inspeções dos veículos, 

sistemas, componentes e unidades técnicas 

já disponíveis no mercado, com vista a 

verificar que esses veículos, sistemas, 

componentes e unidades técnicas são 

conformes com as homologações e com a 

legislação aplicável, bem como para 

assegurar a exatidão das homologações. 

 (Se for aprovada, esta alteração aplica-se 

horizontalmente a todo o texto e, em 

particular, aos artigos 9.º, 10.º, 13.º, 24.º, 

25.º, 30.º, 33.º, 49.º, 50.º, 51.º, 52.º, 53.º, 

54.º, 58.º, 71.º e 90.º.). 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração complementa a alteração 91 da IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Alteração  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Por cada veículo colocado no 

mercado da União Europeia, o fabricante 

paga à AEFV um montante proporcional 

ao preço de venda do veículo calculado de 

modo a não incidir de forma significativa 

sobre o preço em causa. Essas taxas são 

cobradas em conformidade com o 

artigo 30.º, n.º 2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Alteração  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

Eleonora Evi 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 76 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 76 Suprimido 

Serviços técnicos internos do fabricante  

1. O serviço técnico interno de um 

fabricante pode ser designado para 

atividades da categoria A tal como 

referidas no artigo 72.º, n.º 1, alínea a), 

exclusivamente no que diz respeito aos 

atos regulamentares enumerados no 

anexo XV. Um serviço técnico interno 

deve constituir uma entidade separada e 

diferenciada da empresa do fabricante e 

não pode estar envolvido na conceção, 

fabrico, fornecimento ou manutenção dos 

veículos, sistemas, componentes ou 

unidades técnicas que avalie. 

 

2. Um serviço técnico interno deve 

cumprir os seguintes requisitos: 

 

(a) Ter sido acreditado por um 

organismo nacional de acreditação, tal 

como definido no artigo 2.º, ponto 11, do 

Regulamento (CE) n.º 765/2008, e em 

conformidade com os apêndices 1 e 2 do 

anexo V do presente regulamento; 

 

(b) O serviço técnico interno, 

incluindo o seu pessoal, tem uma 

estrutura identificável e dispõe de métodos 
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de apresentação de relatórios, a nível da 

empresa do fabricante de que faz parte, 

que asseguram a sua imparcialidade e 

demonstram essa imparcialidade ao 

organismo nacional de acreditação 

pertinente; 

(c) Nem o serviço técnico interno nem 

o seu pessoal exercem qualquer atividade 

suscetível de entrar em conflito com a sua 

independência ou com a sua integridade 

para realizar as atividades para as quais 

foram designados; 

 

(d) Presta os seus serviços 

exclusivamente à empresa do fabricante 

de que faz parte. 

 

3. Um serviço técnico interno não 

tem de ser notificado à Comissão para 

efeitos do artigo 78.º, mas as informações 

sobre a sua acreditação devem ser 

facultadas pelo fabricante de que faz 

parte ou pelo organismo nacional de 

acreditação à entidade homologadora, se 

esta as solicitar. 

 

4. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados, em conformidade 

com o artigo 88.º, que alterem o anexo XV 

a fim de ter em conta e evolução técnica e 

regulamentar, atualizando a lista de atos 

regulamentares e de restrições neles 

contidas. 

 

Or. en 

 

 


