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Alteração  5 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel  

Projeto de recomendação 

N.º 33 

 

Projeto de recomendação Alteração 

33. Apela, a este respeito, à criação de 

uma Agência Europeia para a Fiscalização 

dos Veículos; 

33. Considera, a este respeito, que a 

criação de uma Agência Europeia para a 

Fiscalização dos Veículos não satisfaz a 

necessidade de agir rapidamente em 

resposta ao escândalo e que irá 

simplesmente criar um nível de 

administração suplementar, com um 

elevado custo e um valor acrescentado 

limitado; considera que a Comissão é a 

instituição adequada para assumir 

diretamente estas novas competências e 

que um novo sistema deve impedir os 

Estados-Membros de interferirem com 

estas novas competências; 

Or. en 
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Alteração  6 

Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel  

Projeto de recomendação 

N.º 39 

 

Projeto de recomendação Alteração 

39. Solicita o estabelecimento de uma 

estrutura de taxas destinada a garantir um 

financiamento adequado e independente 

das atividades de homologação e de 

fiscalização do mercado, bem como das 

atividades dos serviços técnicos; defende 

que as autoridades de homologação devem 

ser incumbidas de verificar as relações 

comerciais e económicas entre os 

fabricantes de automóveis e os 

fornecedores, por um lado, e os serviços 

técnicos, por outro, de modo a evitar 

conflitos de interesses; 

39. Apela a um financiamento 

adequado e independente das atividades de 

homologação e de fiscalização do mercado, 

bem como das atividades dos serviços 

técnicos, por exemplo através do 

estabelecimento de uma sistema de taxas, 

através dos orçamentos nacionais dos 

Estados-Membros ou através de uma 

combinação dos dois métodos; defende 

que as autoridades de homologação devem 

ser incumbidas de verificar as relações 

comerciais e económicas entre os 

fabricantes de automóveis e os 

fornecedores, por um lado, e os serviços 

técnicos, por outro, de modo a evitar 

conflitos de interesses; 

Or. en 

 

 


