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A alteração 38 deve ler-se do seguinte modo: 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) A continuidade da validade das 

homologações requer que os fabricantes 

informem a entidade que aprovou os seus 

modelos de veículos de todas as alterações 

das características dos modelos ou dos 

requisitos de segurança e de desempenho 

ambiental aplicáveis a esses modelos. É, 

pois, importante que a validade dos 

certificados de homologação emitidos 

tenha uma duração limitada e que esses 

certificados só possam ser renovados 

quando a entidade homologadora tiver 

(30) A continuidade da validade das 

homologações requer que os fabricantes 

informem a entidade que aprovou os seus 

modelos de veículos de todas as alterações 

das características dos modelos ou dos 

requisitos de segurança e de desempenho 

ambiental aplicáveis a esses modelos. É, 

pois, importante que a validade dos 

certificados de homologação emitidos 

tenha uma duração limitada e que esses 

certificados só possam ser renovados 

quando a entidade homologadora tiver 
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verificado e concluído que os modelos de 

veículos continuam a respeitar todos os 

requisitos aplicáveis. Além disso, as 

condições para a extensão de 

homologações devem ser clarificadas, a 

fim de assegurar a aplicação uniforme dos 

procedimentos e a execução dos requisitos 

de homologação em toda a União. 

verificado e concluído que os modelos de 

veículos continuam a respeitar todos os 

requisitos aplicáveis. Além disso, as 

condições para a extensão de 

homologações devem ser clarificadas, a 

fim de assegurar a aplicação uniforme dos 

procedimentos e a execução dos requisitos 

de homologação em toda a União. 

Contudo, dada a natureza de alguns 

sistemas, componentes e unidades 

técnicas, como, por exemplo, os espelhos 

retrovisores, os limpa-para-brisas e os 

pneus, esses requisitos são mais estáveis. 

Noutros casos, como, por exemplo, o dos 

sistemas relacionados com a gestão das 

emissões, pode ser necessário limitar o 

período de validade, como acontece com 

os veículos. Por conseguinte, deverá ser 

delegado na Comissão o poder de 

estabelecer uma lista dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas afetados 

por um período de validade limitado. 

  

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

Após a alteração 201, é inserida a seguinte alteração 339: 

Alteração  339 

Proposta de regulamento 

Artigo 47.º – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O n.º 1 é aplicável a veículos 

completos, durante um período de 12 

meses a contar da data em que a 

homologação UE tiver caducado e, no 

caso de veículos completados, durante um 

período de 18 meses a contar da mesma 

data. 

Suprimido 

 

(A presente alteração foi aprovada em comissão, mas não figurava no texto enviado à 

tradução.) 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


