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29.3.2017 A8-0048/349 

Alteração  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

em nome do Grupo S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O presente regulamento deve 

reforçar o atual quadro de homologação, 

em especial através da introdução de 

disposições em matéria de fiscalização do 

mercado. A introdução da fiscalização do 

mercado no setor automóvel deve fazer-se 

especificando as obrigações dos operadores 

económicos na cadeia de abastecimento, as 

responsabilidades das autoridades 

fiscalizadoras nos Estados-Membros, bem 

como as medidas a tomar quando se 

encontrarem no mercado produtos 

automóveis que representam graves riscos 

de segurança ou ambientais ou que não 

respeitam os requisitos de homologação. 

(8) O presente regulamento deve 

reforçar o atual quadro de homologação, 

em especial através da introdução de 

disposições em matéria de fiscalização do 

mercado. A introdução da fiscalização do 

mercado no setor automóvel deve fazer-se 

especificando as obrigações dos operadores 

económicos na cadeia de abastecimento, as 

responsabilidades das autoridades 

fiscalizadoras nos Estados-Membros, bem 

como as medidas a tomar quando se 

encontrarem no mercado produtos 

automóveis que representam graves riscos 

de segurança ou ambientais ou que não 

respeitam os requisitos de homologação, e 

criando uma Agência Europeia para a 

Fiscalização de Veículos. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Alteração  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

em nome do Grupo S&D 

 

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 40-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (40-A) O presente regulamento não 

prejudica o direito do consumidor a obter 

reparação mediante mecanismos de 

aplicação privada, incluindo o recurso 

coletivo, nem a medidas de aplicação 

pública, em especial, o poder das 

autoridades nacionais competentes, da 

Agência ou da Comissão para obrigar o 

fabricante responsável pela infração a 

compensar os consumidores que tenham 

sofrido danos em consequência da 

infração, por exemplo mediante uma 

compensação monetária, ou para ordenar 

a restituição dos lucros obtidos através de 

incumprimento, incluindo para ordenar 

que esses lucros revertam para o erário 

público. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Alteração  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

em nome do Grupo S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 1 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O presente regulamento cria a 

Agência Europeia para a Fiscalização de 

Veículos («a Agência»). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Alteração  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

em nome do Grupo S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 1 – n.º 1-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Funções da Agência 

 Em relação aos artigos 8.º, 9.º, 10.º, 24.º, 

51.º, 52.º, 53.º, 58.º, 71.º e 90.º, a Agência 

deve executar as tarefas estabelecidas no 

presente regulamento e, em especial, as 

seguintes: 

 (a) aprovar os planos nacionais de 

vigilância do mercado elaborados pelas 

autoridades nacionais numa base anual 

ou plurianual; 

 (b) coordenar o trabalho das autoridades 

nacionais de fiscalização do mercado e ter 

a última palavra em caso de desacordo 

entre estas; 

 (c) gerir e presidir ao Fórum sobre a 

Execução da Legislação; 

 (d) organizar os ensaios de verificação da 

conformidade em circulação de veículos, 

sistemas, componentes e unidades 

técnicas no que respeita a, pelo menos, 20 

% do número de modelos colocados no 

mercado europeu no ano anterior;  

 (e) organizar programas de recolha à 
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escala europeia; 

 (f) retirar, se for caso disso, certificados 

de homologação; 

 (g) realizar auditorias nacionais de 

entidades homologadoras e serviços 

técnicos nacionais, incluindo de serviços 

técnicos internos; 

 (h) avaliar as medidas restritivas 

nacionais e adotar decisões; 

 (i) aplicar coimas. 

 No exercício das suas funções, a Agência 

age de forma independente e objetiva e 

exclusivamente no interesse da União e é 

plenamente responsável perante o 

Parlamento Europeu, a Comissão e o 

Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Alteração  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

em nome do Grupo S&D 

 

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 89 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sanções Sanções e responsabilidades 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Alteração  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

em nome do Grupo S&D 

 

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 89 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) A constatação, através de ensaios 

ou inspeções para efeitos de 

conformidade, ou de outros meios 

alternativos, de que os veículos, 

componentes, sistemas ou unidades 

técnicas não observam os requisitos de 

homologação previstos no presente 

regulamento ou em quaisquer dos atos 

regulamentares enumerados no anexo IV 

ou de que a homologação foi concedida 

com base em dados incorretos. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Alteração  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

em nome do Grupo S&D 

 

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 89 – n.º 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Em caso de constatação de que os 

veículos, componentes, sistemas ou 

unidades técnicas não observam os 

requisitos de homologação previstos no 

presente regulamento ou em quaisquer 

dos atos regulamentares enumerados no 

anexo IV, os operadores económicos 

devem ser responsáveis por quaisquer 

danos causados aos proprietários dos 

veículos afetados em resultado da não-

conformidade ou no seguimento de uma 

recolha. 

Or. en 

 

 


