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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Em 27 de janeiro de 2016, a Comissão Europeia publicou a sua proposta relativa aos 

requisitos de homologação e de fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus 

reboques, atualmente definidos na Diretiva 2007/46/CE. 

Foi realizado um balanço de qualidade exaustivo sobre o sistema de homologação da União 

em 2013, no âmbito dos compromissos assumidos pela Comissão no seu Plano de Ação 

CARS 2020. Os resultados revelaram que o atual sistema, embora tenha atingido, em certa 

medida, os objetivos políticos, tem sido amplamente criticado na sequência do escândalo da 

manipulação de software da Volkswagen. O relator considera que é essencial reforçar o 

sistema de homologação da UE, em especial através da criação de mecanismos adequados de 

supervisão, a fim de garantir uma aplicação harmonizada dos procedimentos em todos os 

Estados-Membros. Além disso, é essencial que a legislação funcione corretamente e não 

resulte num aumento da burocracia para as administrações nacionais ou para o setor.  

Um dos problemas do sistema atual é a diferença de interpretação e de rigor na aplicação dos 

requisitos pelos Estados-Membros. As diferenças de interpretação, que não ocorrem 

necessariamente por má-fé, e a transposição das diretivas são fenómenos conhecidos e 

recorrentes, que prejudicam o mercado interno e criam incerteza para o setor e para os 

consumidores. 

As consequências destes problemas são a falta de conformidade e a criação de oportunidades 

para fraudes notórias e para a violação da legislação em vigor. Infelizmente, já se verificaram 

vários casos disso mesmo. Para fazer face a estes problemas, o relator deu especial atenção à 

implementação de mecanismos de supervisão e de fiscalização do mercado mais robustos.  

A fiscalização do mercado, ou seja, os controlos posteriores dos veículos após a sua 

introdução no mercado, é um ponto fraco na atual legislação e o reforço deste aspeto é um dos 

elementos centrais da presente proposta. Foi definido o papel e as responsabilidades das 

autoridades de aplicação da lei e as medidas a tomar quando são comercializados produtos 

não conformes, o que representa uma melhoria necessária. O relator tomou devida nota do 

facto de a fiscalização do mercado poder ser realizada por autoridades de fiscalização 

nacionais, mas que a Comissão Europeia também tem um papel a desempenhar.  

A fim de adaptar melhor a regulamentação às condições em mutação nos Estados-Membros, o 

relator propõe a alteração do regime de taxas. Tendo em conta que alguns Estados-Membros 

efetuam um número limitado de homologações, o financiamento para a fiscalização do 

mercado não deve estar associado às homologações, uma vez que tal resultaria no risco de 

existirem graves lacunas ao nível da fiscalização do mercado. A fim de assegurar condições 

de concorrência equitativas e uma rigorosa fiscalização do mercado em toda a União, os 

Estados-Membros devem criar estruturas de taxas, que reflitam as condições nos países, 

destinadas a financiar as atividades de fiscalização do mercado.  

São sugeridos esclarecimentos adicionais sobre o financiamento das atividades de fiscalização 

do mercado. Uma vez que os Estados-Membros devem criar um sistema de taxas para cobrir 

os custos da fiscalização do mercado, também é razoável que os custos das atividades de 

fiscalização do mercado sejam suportados pelas autoridades de fiscalização do mercado. 
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A fim de realmente garantir a credibilidade das homologações, estas devem ser auditadas por 

uma entidade homologadora, em vez de serem emitidas de cinco em cinco anos. Tal 

contribuirá para eliminar as diferenças de interpretação entre as entidades homologadoras e 

assegurará uma aplicação uniforme da legislação. 

Sugere-se igualmente um reforço das entidades homologadoras e das autoridades de 

fiscalização do mercado, bem como da responsabilidade da Comissão de tomar medidas em 

caso de não conformidade. Normas claras em matéria de fiscalização do mercado associadas a 

sanções robustas criam um forte efeito dissuasivo credível relativamente a futuras tentativas 

de contornar ou violar os requisitos. 

Os serviços técnicos desempenham um papel fundamental na manutenção e cumprimento das 

elevadas normas técnicas, de segurança e ambientais da União. O relator concorda com a 

Comissão em que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos são cruciais. Contudo, 

uma vez que a avaliação e a monitorização podem ser realizadas por um organismo nacional 

de acreditação em alguns Estados-Membros, o relator pretende assegurar que esta 

possibilidade continue a existir no futuro. A avaliação da monitorização também deve garantir 

a independência do serviço técnico relativamente ao fabricante. A fim de garantir a eficiência 

de custos, os serviços técnicos devem ser autorizados a concorrer numa base de preços, razão 

pela qual uma dissociação absoluta não é aconselhável, em vez disso, deve-se dar importância 

a uma avaliação e a uma monitorização sólidas. 

Outra forma de garantir uma interpretação harmonizada e rigorosa da legislação é adotar um 

mecanismo de avaliação pelos pares composto pelas autoridades de homologação, através do 

qual as autoridades nacionais trocam informações e coordenam as suas avaliações. Assim, as 

entidades homologadoras podem colmatar eventuais lacunas entre si sobre a forma como 

realizam os controlos. No entanto, para garantir que estas avaliações pelos pares não se 

tornam desnecessariamente onerosas e aumentem os custos, a frequência dessas avaliações 

deve ser reduzida a menos que existam indícios de que é necessário aumentar a frequência das 

avaliações pelos pares. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 

Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 

ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 43 

 

Texto da Comissão Alteração 

(43) «Veículo em fim de série», veículo 

que faz parte de um stock e que, devido à 

entrada em vigor de novos requisitos 

técnicos relativamente aos quais não foi 

aprovado, não pode, ou deixou de poder, 

(43) «Veículo em fim de série», veículo 

que faz parte de um stock ou que será 

acabado e que, devido à entrada em vigor 

de novos requisitos técnicos relativamente 

aos quais não foi aprovado, não pode, ou 
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ser disponibilizado no mercado, 

matriculado ou posto em circulação; 

deixou de poder, ser disponibilizado no 

mercado, matriculado ou posto em 

circulação; 

Or. en 

Justificação 

Os veículos podem ser construídos em várias etapas, que devem ser tidas em conta quando se 

definem os veículos em fim de série. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que as 

autoridades de fiscalização do mercado 

podem, sempre que o considerem 

necessário e justificado, aceder às 

instalações dos operadores económicos e 

recolher as amostras de veículos, sistemas, 

componentes e unidades técnicas que 

sejam necessárias para efeitos de ensaios 

de conformidade. 

5. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que as 

autoridades de fiscalização do mercado 

podem, sempre que o considerem 

necessário e justificado, aceder às 

instalações dos operadores económicos e 

recolher as amostras de veículos, sistemas, 

componentes e unidades técnicas que 

sejam necessárias para efeitos de ensaios 

de conformidade. As amostras 

apreendidas para ensaio devem ser pagas 

pelas autoridades de fiscalização do 

mercado à taxa de mercado através do 

pagamento do preço de compra ou de 

aluguer, em função da utilização prevista 

das amostras em causa. 

Or. en 

Justificação 

As taxas de fiscalização do mercado estão a ser pagas no momento da homologação. 

Permitir que as autoridades de fiscalização do mercado não paguem pelas amostras a 

ensaiar obrigaria os fabricantes a pagar a dobrar. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.° 1 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

Esses ensaios e inspeções podem ser 

realizados em veículos novos fornecidos 

por fabricantes ou pelo operador 

económico conforme previsto no n.º 2 

seguinte. 

Esses ensaios e inspeções podem ser 

realizados em novos veículos, sistemas, 

componentes e unidades técnicas, que 

devem ser pagos à taxa de mercado 

através do pagamento do preço de compra 
ou de aluguer, em função da utilização 

prevista dos veículos, sistemas, 

componentes e unidades técnicas em 

causa. 

Or. en 

Justificação 

As taxas de fiscalização do mercado estão a ser pagas no momento da homologação. 

Permitir que as autoridades de fiscalização do mercado não paguem pelas amostras a 

ensaiar obrigaria os fabricantes a pagar a dobrar. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os fabricantes titulares de 

homologações ou os operadores 

económicos devem, mediante pedido, 

fornecer à Comissão um número 

estatisticamente relevante de veículos, 

sistemas, componentes e unidades técnicas 

de produção selecionados pela Comissão 

que sejam representativos dos veículos, 

sistemas, componentes e unidades técnicas 

disponíveis para colocação no mercado ao 

abrigo dessa homologação. Esse veículos, 

sistemas, componentes e unidades técnicas 

devem ser fornecidos para ensaios em data 

e local solicitados pela Comissão e durante 

o período que a Comissão considerar 

necessário. 

2. Os fabricantes titulares de 

homologações ou os operadores 

económicos devem, mediante pedido, 

fornecer à Comissão um número 

estatisticamente relevante de veículos, 

sistemas, componentes e unidades técnicas 

de produção selecionados pela Comissão 

que sejam representativos dos veículos, 

sistemas, componentes e unidades técnicas 

disponíveis para colocação no mercado ao 

abrigo da homologação em causa. Esses 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas devem ser fornecidos 

para ensaios em data e local solicitados 

pela Comissão e durante o período que a 

Comissão considerar necessário. As 

amostras de veículos, sistemas, 

componentes e unidades técnicas 

fornecidas para ensaio devem ser pagas 

pela Comissão à taxa de mercado através 
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do pagamento do preço de compra ou de 

aluguer, em função da utilização prevista 

das amostras em causa. 

Or. en 

Justificação 

As taxas de fiscalização do mercado estão a ser pagas no momento da homologação. 

Permitir que as autoridades de fiscalização do mercado ou a Comissão não paguem pelas 

amostras a ensaiar obrigaria os fabricantes a pagar a dobrar. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os fabricantes de veículos devem 

publicar as informações que são 

necessárias para a realização por terceiros 

dos ensaios de verificação da 

conformidade. A Comissão deve adotar 

atos de execução a fim de definir os dados 

que devem ser publicados e as condições 

dessa publicação, sem prejuízo da 

proteção dos segredos comerciais e da 

preservação dos dados pessoais em 

conformidade com a legislação da União e 

nacional. Esses atos de execução são 

adotados em conformidade com o 

procedimento de exame referido no artigo 

87.º, n.º 2. 

4. Os fabricantes de veículos devem 

disponibilizar as informações que são 

necessárias para a realização dos ensaios 

de verificação da conformidade pelas 

autoridades de fiscalização do mercado e 

pela Comissão. A Comissão deve adotar 

atos de execução a fim de definir os dados 

que devem ser disponibilizados e as 

respetivas condições, sem prejuízo da 

proteção dos segredos comerciais e da 

preservação dos dados pessoais em 

conformidade com a legislação da União e 

nacional. Esses atos de execução são 

adotados em conformidade com o 

procedimento de exame referido no artigo 

87.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

Os dados devem ser disponibilizados às partes interessadas, a fim de assegurar que podem 

ser realizados os ensaios adequados. No entanto, também é essencial manter a 

confidencialidade e garantir a propriedade intelectual. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se o distribuidor considerar que um 

veículo, sistema, componente ou unidade 

técnica não está conforme com os 

requisitos do presente regulamento, não 

pode disponibilizar no mercado, 

matricular ou pôr em circulação o 

veículo, sistema, componente ou unidade 

técnica até que este seja tornado 

conforme. 

1. Se o distribuidor considerar que um 

veículo, sistema, componente ou unidade 

técnica não está conforme com os 

requisitos do presente regulamento, deve 

informar do facto o fabricante e a 

autoridade de fiscalização do mercado 

relevante. 

Or. en 

Justificação 

É essencial tomar medidas rápidas em caso de suspeita de não conformidade. Por 

conseguinte, um distribuidor que suspeite de uma não conformidade deve informar 

rapidamente o fabricante e as autoridades de fiscalização do mercado. Ao mesmo tempo, a 

responsabilidade dos distribuidores deve ser proporcional, uma vez que as ações levadas a 

cabo poderão resultar em responsabilidades perante os fabricantes. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

estabelecer uma estrutura nacional de taxas 

destinadas a cobrir os custos das suas 

atividades de homologação e fiscalização 

do mercado, bem como os custos dos 

ensaios de homologação, dos ensaios da 

conformidade da produção e das 

inspeções efetuados pelos serviços 

técnicos por eles designados. 

1. Os Estados-Membros devem 

estabelecer uma estrutura nacional de taxas 

destinadas a cobrir os custos das suas 

atividades de homologação e fiscalização 

do mercado. 

Or. en 



 

PA\1098738PT.doc 9/27 PE585.489v01-00 

 PT 

Justificação 

Uma vez que o número de homologações concedidas difere entre Estados-Membros, não é 

aconselhável associar o financiamento da fiscalização do mercado às homologações, dado 

que tal poderia resultar na falta de financiamento da fiscalização do mercado. Em vez disso, 

os Estados-Membros devem ter liberdade para criar os seus próprios sistemas de taxas, a fim 

de garantir os fundos necessários. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Essas taxas nacionais são 

cobradas aos fabricantes que tenham 

apresentado um pedido de homologação 

no Estado-Membro em causa. As taxas 

não são cobradas diretamente pelos 

serviços técnicos. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Uma vez que o número de homologações concedidas difere entre Estados-Membros, não é 

aconselhável associar o financiamento da fiscalização do mercado às homologações, dado 

que tal poderia resultar na falta de financiamento da fiscalização do mercado. Em vez disso, 

os Estados-Membros devem ter liberdade para criar os seus próprios sistemas de taxas, a fim 

de garantir os fundos necessários. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A estrutura nacional de taxas deve 

também cobrir os custos das inspeções e 

ensaios de verificação da conformidade 

realizados pela Comissão em 

conformidade com o artigo 9.º. Estas 

contribuições constituem receitas afetadas 

externas para o orçamento geral da União 

Europeia, nos termos do artigo 21.º, n,º 4, 

Suprimido 
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do Regulamento Financeiro26. 

__________________  

26 Regulamento (UE, Euratom) n.º 

966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, 

pp. 1–96). 

 

Or. en 

Justificação 

Os recursos necessários para as atividades da Comissão devem fazer parte do orçamento da 

UE. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão pode adotar atos de 

execução a fim de definir o complemento 

referido no n.º 3 a aplicar às taxas 

nacionais a que se refere o n.º 1. Esses 

atos de execução são adotados em 

conformidade com o procedimento de 

exame referido no artigo 87.º, n.º 2. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Os recursos necessários para as atividades da Comissão devem fazer parte do orçamento da 

UE. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – título 
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Texto da Comissão Alteração 

Caducidade Auditorias periódicas e caducidade 

Or. en 

Justificação 

Ao definir um prazo para as homologações, a Comissão está, na realidade, a decidir qual o 

ciclo de vida dos modelos dos veículos. Atualmente, muitos modelos têm ciclos de vida mais 

longos e, por conseguinte, é recomendado um sistema de auditorias para garantir a 

supressão da burocracia desnecessária. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As homologações de veículos, 

sistemas, componentes e unidades 

técnicas devem ser emitidas por um 

período limitado de cinco anos, sem 

possibilidade de prorrogação. A data de 

expiração deve ser indicada no certificado 

de homologação. Após a expiração do 

certificado de homologação, este pode ser 

renovado a pedido do fabricante e apenas 

no caso de a entidade homologadora ter 

verificado que o modelo de veículo ou o 

tipo de sistema, componente ou unidade 

técnica cumpre todos os requisitos dos atos 

regulamentares aplicáveis aos novos 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas desse modelo ou tipo. 

1. As homologações de veículos 

devem ser objeto de auditoria após um 

período de cinco anos a contar da sua 

primeira homologação ou da última 

auditoria. A auditoria deve ser realizada 

por uma entidade homologadora diferente 

da que emitiu a homologação. A auditoria 

do certificado de homologação deve 

incluir a verificação pela entidade 

homologadora de que o modelo de veículo 

cumpre todos os requisitos dos atos 

regulamentares aplicáveis a todos os 

veículos novos desse tipo nesse momento. 

Or. en 

Justificação 

Ao definir um prazo para as homologações, a Comissão está, na realidade, a decidir qual o 

ciclo de vida dos modelos dos veículos. Atualmente, muitos modelos têm ciclos de vida mais 

longos e, por conseguinte, é recomendado um sistema de auditorias para garantir a 

supressão da burocracia desnecessária. Para assegurar a conformidade da aplicação da 

legislação em toda a União, a homologação deve ser auditada por uma autoridade de 

homologação diferente da que emitiu a homologação. 
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Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.° 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A Se a autoridade que realiza a 

auditoria referida no n.º 1 verificar que 

existem irregularidades ou não 

conformidades, deve tomar imediatamente 

medidas corretivas, conforme adequado. 

Or. en 

Justificação 

Ao definir um prazo para as homologações, a Comissão está, na realidade, a decidir qual o 

ciclo de vida dos modelos dos veículos. Atualmente, muitos modelos têm ciclos de vida mais 

longos e, por conseguinte, é recomendado um sistema de auditorias para garantir a 

supressão da burocracia desnecessária. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.° 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A homologação UE de um modelo 

de veículo caduca antes da data de 

expiração caso se verifique algum dos 

seguintes casos: 

2. A homologação UE de um modelo 

de veículo caduca caso se verifique algum 

dos seguintes casos: 

Or. en 

Justificação 

Ao definir um prazo para as homologações, a Comissão está, na realidade, a decidir qual o 

ciclo de vida dos modelos dos veículos. Atualmente, muitos modelos têm ciclos de vida mais 

longos e, por conseguinte, é recomendado um sistema de auditorias para garantir a 

supressão da burocracia desnecessária. 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se um certificado de homologação 

UE de um modelo de veículo ou de tipo de 

sistema, componente ou unidade técnica 

estiver prestes a caducar, o fabricante 

deve informar do facto, sem demora, a 

entidade homologadora que concedeu a 

respetiva homologação UE. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Ao definir um prazo para as homologações, a Comissão está, na realidade, a decidir qual o 

ciclo de vida dos modelos dos veículos. Atualmente, muitos modelos têm ciclos de vida mais 

longos e, por conseguinte, é recomendado um sistema de auditorias para garantir a 

supressão da burocracia desnecessária. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.° 6 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Após a receção da notificação efetuada 

pelo fabricante, a entidade homologadora 

que concedeu a homologação UE deve 

comunicar de imediato às entidades 

homologadoras dos demais 

Estados-Membros e à Comissão todas as 

informações pertinentes para a 

disponibilização no mercado, a matrícula 

ou a entrada em circulação de veículos, se 

for caso disso. 

A entidade homologadora que concedeu ou 

auditou a homologação UE deve 

comunicar de imediato às entidades 

homologadoras dos demais 

Estados-Membros e à Comissão todas as 

informações pertinentes para a 

disponibilização no mercado, a matrícula 

ou a entrada em circulação de veículos, se 

for caso disso. 

Or. en 

Justificação 

Ao definir um prazo para as homologações, a Comissão está, na realidade, a decidir qual o 

ciclo de vida dos modelos dos veículos. Atualmente, muitos modelos têm ciclos de vida mais 
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longos e, por conseguinte, é recomendado um sistema de auditorias para garantir a 

supressão da burocracia desnecessária. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.° 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As entidades homologadoras dos 

Estados-Membros designadas pelo 

fabricante devem, no prazo de três meses a 

contar da receção dos documentos 

referidos no n.º 2, decidir se aceitam ou 

não a homologação. 

As entidades homologadoras dos 

Estados-Membros designadas pelo 

fabricante devem, no prazo de 60 dias a 

contar da receção dos documentos 

referidos no n.º 2, decidir se aceitam ou 

não a homologação. 

Or. en 

Justificação 

A legislação em vigor prevê 60 dias e a Comissão não apresentou quaisquer argumentos 

sobre a razão pela qual o prazo deve ser alterado. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.° 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 

Or. en 

Justificação 

Esta questão surge normalmente apenas para um único veículo, ou muito poucos veículos, em 

que, por razões diversas, não foi efetuado o registo, pelo que seria desnecessariamente 

burocrático limitar o prazo de registo dos veículos em fim de série. 
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Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O certificado de conformidade dos 

veículos disponibilizados no mercado, 

matriculados ou que entraram em 

circulação em conformidade com o 

presente artigo devem incluir uma 

indicação especial de que esses veículos 

são veículos em fim de série, bem como a 

data até à qual esses veículos podem ser 

disponibilizados no mercado, 

matriculados ou postos em circulação na 

União. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Não é possível saber no momento da produção se um veículo será, ou não, um veículo em fim 

de série. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se a Comissão considerar que a 

medida nacional se justifica, todos os 

Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para garantir que o 

veículo, sistema, componente ou unidade 

técnica não conforme é retirado dos 

respetivos mercados, informando a 

Comissão desse facto. Se a Comissão 

considerar que a medida nacional não se 

justifica, o Estado-Membro em causa deve 

revogá-la ou adaptá-la, de acordo com a 

decisão referida no n.º 1. 

2. Se a Comissão considerar que a 

medida nacional se justifica, todos os 

Estados-Membros devem garantir que o 

veículo, sistema, componente ou unidade 

técnica não conforme é sujeita às mesmas 

medidas nos respetivos mercados, 

informando a Comissão desse facto. Se a 

Comissão considerar que a medida 

nacional não se justifica, o Estado-Membro 

em causa deve revogá-la ou adaptá-la, de 

acordo com a decisão referida no n.º 1. 

Or. en 
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Justificação 

É importante assegurar que as medidas tomadas sejam uniformes e uma vez que a retirada 

não é a única opção disponível, tal deve ser clarificado. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se os veículos, sistemas, 

componentes ou unidades técnicas 

acompanhados de um certificado de 

conformidade ou que ostentem uma marca 

de homologação não estiverem conformes 

com o modelo ou o tipo homologado, ou 

não estiverem conformes com o presente 

regulamento, ou tiverem sido homologados 

com base em dados incorretos, as entidades 

homologadoras, as autoridades de 

fiscalização do mercado ou a Comissão 

podem tomar as medidas restritivas 

necessárias, em conformidade com o artigo 

21.º do Regulamento (CE) n.º 765/2008, 

para proibir ou restringir a disponibilização 

no mercado, a matrícula ou a entrada em 

circulação de veículos, sistemas, 

componentes ou unidades técnicas não 

conformes, ou para os retirar desse 

mercado ou para os recolher, incluindo a 

revogação da homologação pela entidade 

homologadora que concedeu a 

homologação UE, até que o operador 

económico pertinente tenha tomado todas 

as medidas corretivas adequadas para 

garantir que os veículos, sistemas, 

componentes ou unidades técnicas estão 

conformes. 

1. Se os veículos, sistemas, 

componentes ou unidades técnicas 

acompanhados de um certificado de 

conformidade ou que ostentem uma marca 

de homologação não estiverem conformes 

com o modelo ou o tipo homologado, ou 

não estiverem conformes com o presente 

regulamento, ou tiverem sido homologados 

com base em dados incorretos, as entidades 

homologadoras, as autoridades de 

fiscalização do mercado ou a Comissão 

devem tomar as medidas restritivas 

necessárias, em conformidade com o artigo 

21.º do Regulamento (CE) n.º 765/2008, 

para proibir ou restringir a disponibilização 

no mercado, a matrícula ou a entrada em 

circulação de veículos, sistemas, 

componentes ou unidades técnicas não 

conformes, ou para os retirar desse 

mercado ou para os recolher, incluindo a 

revogação da homologação pela entidade 

homologadora que concedeu a 

homologação UE, até que o operador 

económico pertinente tenha tomado todas 

as medidas corretivas adequadas para 

garantir que os veículos, sistemas, 

componentes ou unidades técnicas em 

causa estão conformes. 

Or. en 

Justificação 

Não deve existir qualquer ambiguidade quanto à obrigação de tomar medidas em caso de 

não conformidade. 
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Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Caso uma entidade homologadora 

ou autoridade de fiscalização do mercado 

considere que os veículos, sistemas, 

componentes ou unidades técnicas não 

estão conformes com o presente 

regulamento ou que a homologação foi 

concedida com base em dados incorretos, 

ou que os veículos, sistemas, componentes 

ou unidades técnicas acompanhados de um 

certificado de conformidade ou que 

ostentam uma marca de homologação não 

estão conformes com o modelo ou tipo 

homologado, tomará todas as medidas 

restritivas adequadas em conformidade 

com o artigo 53.º, n.º 1. 

1. Caso uma entidade homologadora 

ou autoridade de fiscalização do mercado 

considere que os veículos, sistemas, 

componentes ou unidades técnicas não 

estão conformes com o presente 

regulamento ou que a homologação foi 

concedida com base em dados incorretos, 

ou que os veículos, sistemas, componentes 

ou unidades técnicas acompanhados de um 

certificado de conformidade ou que 

ostentam uma marca de homologação não 

estão conformes com o modelo ou tipo 

homologado, deve tornar todas as medidas 

restritivas adequadas em conformidade 

com o artigo 53.º, n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

Não deve existir qualquer ambiguidade quanto à obrigação de tomar medidas em caso de 

não conformidade. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 69 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Uma entidade homologadora pode, 

em qualquer momento, por sua própria 

iniciativa, com base numa queixa ou numa 

avaliação por um serviço técnico, verificar 

o cumprimento, por um fabricante, do 

disposto nos artigos 65.º a 70.º e dos 

termos do certificado de acesso às 

informações relativas ao sistema OBD e à 

reparação e manutenção dos veículos 

estabelecidos no apêndice 1 do anexo 

XVIII. 

1. A entidade homologadora pode, em 

qualquer momento, por sua própria 

iniciativa, com base numa queixa ou numa 

avaliação por um serviço técnico, verificar 

o cumprimento, por um fabricante, do 

disposto nos artigos 65.º a 70.º e dos 

termos do certificado de acesso às 

informações relativas ao sistema OBD e à 

reparação e manutenção dos veículos 

estabelecidos no apêndice 1 do anexo 

XVIII. 
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Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar um sistema coerente e simplificado, apenas a autoridade que concedeu a 

homologação de tipo do veículo deve ter o direito de verificar a observância, por parte do 

fabricante, da obrigação de facultar o acesso à informação de reparação e manutenção. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 69 – n.° 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Quando uma entidade homologadora 

detetar que o fabricante não cumpriu as 

suas obrigações no que respeita ao acesso 

às informações relativas ao sistema OBD e 

à reparação e manutenção dos veículos, a 

entidade homologadora que concedeu a 

homologação pertinente deve adotar as 

medidas necessárias para corrigir a 

situação. 

Quando a entidade homologadora detetar 

que o fabricante não cumpriu as suas 

obrigações no que respeita ao acesso às 

informações relativas ao sistema OBD e à 

reparação e manutenção dos veículos, deve 

adotar as medidas necessárias para corrigir 

a situação. 

Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar um sistema coerente e simplificado, apenas a autoridade que concedeu a 

homologação de tipo do veículo deve ter o direito de verificar a observância, por parte do 

fabricante, da obrigação de facultar o acesso à informação de reparação e manutenção. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 71 – n.° 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros podem decidir que a 

avaliação e a monitorização dos serviços 

técnicos e, se for caso disso, dos 

subcontratantes ou das filiais desses 

serviços técnicos, devem ser realizadas 

por um organismo nacional de 

acreditação, na aceção e nos termos do 
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Regulamento (CE) n.º 765/2008. 

Or. en 

Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 71 – n.° 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade homologadora é objeto de uma 

avaliação pelos pares por parte de duas 

entidades homologadoras de outros 

Estados-Membros, de dois em dois anos. 

A entidade homologadora é objeto de uma 

avaliação pelos pares por parte de duas 

entidades homologadoras de outros 

Estados-Membros, de cinco em cinco anos. 

Or. en 

Justificação 

As entidades homologadoras diferem em dimensão e as autoridades individuais correm o 

risco de serem submetidas a encargos administrativos desnecessariamente pesados se a 

frequência de avaliação pelos pares de outras entidades homologadoras for demasiado 

elevada. Para compensar a frequência menor, devem ser concedidos poderes à Comissão 

para dar início a avaliações pelos pares caso existam razões para crer que tal é necessário. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 71 – n.° 8 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão pode dar início a avaliações 

pelos pares de uma entidade 

homologadora com mais frequência, se 

existirem razões para crer que são 

necessárias avaliações suplementares 

dessa entidade homologadora. 
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Or. en 

Justificação 

As entidades homologadoras diferem em dimensão e as autoridades individuais correm o 

risco de serem submetidas a encargos administrativos desnecessariamente pesados se a 

frequência de avaliação pelos pares de outras entidades homologadoras for demasiado 

elevada. Para compensar a frequência menor, devem ser concedidos poderes à Comissão 

para dar início a avaliações pelos pares caso existam razões para crer que tal é necessário. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 74 – n.° 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um serviço técnico tem de ter 

capacidade para executar todas as 

atividades para cuja designação concorre, 

em conformidade com o artigo 72.º, n.º 1. 

Deve demonstrar à entidade homologadora 

que reúne todas as condições seguintes: 

1. Um serviço técnico tem de ter 

capacidade para executar todas as 

atividades para cuja designação concorre, 

em conformidade com o artigo 72.º, n.º 1. 

Deve demonstrar à entidade homologadora, 

ou, no caso de acreditação, ao organismo 

nacional de acreditação, que reúne todas 

as condições seguintes: 

Or. en 

Justificação 

Se a avaliação for realizada por um organismo nacional de acreditação, o serviço técnico 

deve demonstrar a sua competência a esse organismo. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 75 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os serviços técnicos podem 

subcontratar, com o acordo da sua 

entidade homologadora com poderes de 

designação, algumas das categorias de 

atividades para as quais foram designados 

em conformidade com o artigo 72.º, n.º 1, 

ou encomendar a sua realização a uma 

1. Os serviços técnicos podem, com o 

acordo da sua entidade homologadora com 

poderes de designação, ou, no caso de 

acreditação, do organismo nacional de 

acreditação, subcontratar algumas das 

categorias de atividades para as quais 

foram designados em conformidade com o 

artigo 72.º, n.º 1, ou encomendar a sua 
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filial. realização a uma filial. 

Or. en 

Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 75 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se um serviço técnico subcontratar 

tarefas específicas das categorias de 

atividades para as quais foi designado ou 

recorrer a uma filial para realizar essas 

tarefas, deve assegurar que o 

subcontratante ou a filial cumprem os 

requisitos constantes dos artigos 73.º e 74.º 

e informar desse facto a entidade 

homologadora. 

2. Se um serviço técnico subcontratar 

tarefas específicas das categorias de 

atividades para as quais foi designado ou 

recorrer a uma filial para realizar essas 

tarefas, deve assegurar que o 

subcontratante ou a filial cumprem os 

requisitos constantes dos artigos 73.º e 74.º 

e informar desse facto a entidade 

homologadora, ou, no caso de acreditação, 

o organismo nacional de acreditação. 

Or. en 

Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 75 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os serviços técnicos devem manter 

à disposição da entidade homologadora os 

documentos pertinentes relativos à 

4. Os serviços técnicos devem manter 

à disposição da entidade homologadora, 

ou, no caso de acreditação, do organismo 
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avaliação das qualificações do 

subcontratante ou da filial e às tarefas por 

eles executadas. 

nacional de acreditação, os documentos 

pertinentes relativos à avaliação das 

qualificações do subcontratante ou da filial 

e às tarefas por eles executadas. 

Or. en 

Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 77 – n.° 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Antes de designar um serviço técnico, a 

entidade homologadora avalia-o em 

conformidade com uma lista de verificação 

da avaliação que deve abranger, pelo 

menos, os requisitos referidos no apêndice 

2 do anexo V. A avaliação deve incluir 

uma avaliação no local nas instalações do 

serviço técnico candidato e, se pertinente, 

de eventuais filiais ou subcontratantes do 

mesmo que estejam situados dentro ou fora 

da União. 

Antes de designar um serviço técnico, a 

entidade homologadora, ou, no caso de 

acreditação, o organismo nacional de 

acreditação, avalia-o em conformidade 

com uma lista de verificação da avaliação 

que deve abranger, pelo menos, os 

requisitos referidos no apêndice 2 do anexo 

V. A avaliação deve incluir uma avaliação 

no local nas instalações do serviço técnico 

requerente e, se pertinente, de eventuais 

filiais ou subcontratantes do mesmo que 

estejam situados dentro ou fora da União. 

Or. en 

Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 77 – n.° 1 – parágrafo 2 



 

PA\1098738PT.doc 23/27 PE585.489v01-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os representantes das entidades 

homologadoras de pelo menos dois outros 

Estados-Membros devem, em coordenação 

com a entidade homologadora do Estado-

Membro no qual o serviço técnico 

candidato está estabelecido, e juntamente 

com um representante da Comissão, formar 

uma equipa de avaliação conjunta e 

participar na avaliação do serviço técnico 

candidato, incluindo a avaliação no local. 

A entidade homologadora com poderes de 

designação do Estado-Membro em que o 

serviço técnico candidato está estabelecido 

proporciona a esses representantes acesso, 

em tempo útil, aos documentos necessários 

para avaliar o serviço técnico candidato. 

Os representantes das entidades 

homologadoras de pelo menos dois outros 

Estados-Membros, competentes para 

avaliar serviços técnicos, devem, em 

coordenação com a entidade 

homologadora, ou, no caso de acreditação, 

com o organismo nacional de acreditação 
do Estado-Membro no qual o serviço 

técnico candidato está estabelecido, e 

juntamente com um representante da 

Comissão, formar uma equipa de avaliação 

conjunta e participar na avaliação do 

serviço técnico candidato, incluindo a 

avaliação no local. A entidade 

homologadora com poderes de designação, 

ou, no caso de acreditação, o organismo 

nacional de acreditação, do Estado-

Membro em que o serviço técnico 

candidato está estabelecido proporciona a 

esses representantes acesso, em tempo útil, 

aos documentos necessários para avaliar o 

serviço técnico candidato. 

Or. en 

Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 77 – n.° 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

11. A validade da designação dos 

serviços técnicos fica limitada a um 

período máximo de cinco anos. 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

A monitorização contínua é estabelecida no artigo 80.º e a avaliação deve ser realizada pelo 

menos a cada 30 meses. É importante não impor uma carga ou custos administrativos 

desnecessários aos serviços técnicos ou às autoridades dos Estados-Membros. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 80 – n.° 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade homologadora deve monitorizar 

continuamente os serviços técnicos, para 

garantir o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos nos artigos 72.º a 76.º, nos 

artigos 84.º e 85.º e no apêndice 2 do anexo 

V. 

A entidade homologadora, ou, no caso de 

acreditação, o organismo nacional de 

acreditação, deve monitorizar 

continuamente os serviços técnicos, para 

garantir o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos nos artigos 72.º a 76.º, nos 

artigos 84.º e 85.º e no apêndice 2 do anexo 

V. 

Or. en 

Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 80 – n.° 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os serviços técnicos devem fornecer, a 

pedido, todas as informações e 

documentação necessárias para permitir à 

entidade homologadora a verificação do 

cumprimento desses requisitos. 

Os serviços técnicos devem fornecer, a 

pedido, todas as informações e 

documentação necessárias para permitir à 

entidade homologadora, ou, no caso de 

acreditação, ao organismo nacional de 

acreditação, a verificação do cumprimento 

desses requisitos. 

Or. en 
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Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 80 – n.° 1 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os serviços técnicos devem, sem demora, 

informar de quaisquer alterações a entidade 

homologadora, em especial no que diz 

respeito ao seu pessoal, instalações, filiais 

ou subcontratantes, que possam afetar o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos 

nos artigos 72.º a 76.º, nos artigos 84.º e 

85.º e no apêndice 2 do anexo V ou a sua 

capacidade para desempenhar as tarefas de 

avaliação da conformidade relacionadas 

com os veículos, sistemas, componentes ou 

unidades técnicas para as quais foram 

designados. 

Os serviços técnicos devem, sem demora, 

informar de quaisquer alterações a entidade 

homologadora, ou, no caso de acreditação, 

o organismo nacional de acreditação, em 

especial no que diz respeito ao seu pessoal, 

instalações, filiais ou subcontratantes, que 

possam afetar o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos nos artigos 72.º a 

76.º, nos artigos 84.º e 85.º e no apêndice 2 

do anexo V ou a sua capacidade para 

desempenhar as tarefas de avaliação da 

conformidade relacionadas com os 

veículos, sistemas, componentes ou 

unidades técnicas para as quais foram 

designados. 

Or. en 

Justificação 

Tal como é prática em alguns Estados-Membros, deve ser possível os Estados-Membros 

decidirem que a avaliação e a monitorização dos serviços técnicos serão realizadas por um 

organismo nacional de acreditação, na aceção e nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 765/2008. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 80 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Cinco anos após a notificação de 

um serviço técnico e, posteriormente, de 

Suprimido 
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cinco em cinco anos, a avaliação 

destinada a determinar se o serviço 

técnico continua a cumprir os requisitos 

estabelecidos nos artigos 72.º a 76.º, nos 

artigos 84.º e 85.º e no apêndice 2 do 

anexo V deve ser efetuada pela entidade 

homologadora do Estado-Membro em que 

o serviço técnico está estabelecido e por 

uma equipa de avaliação conjunta 

designada em conformidade com o 

procedimento descrito no artigo 77.º, n.os 

1 a 4. 

Or. en 

Justificação 

O sistema de monitorização contínua e as avaliações periódicas previstas no presente artigo 

eliminam a necessidade de ciclos de cinco anos e, para garantir que a legislação não cria 

burocracia desnecessária, deve ser suprimido. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 90 – n.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os montantes das coimas são 

considerados como receitas para o 

orçamento geral da União Europeia. 

3. Os montantes das coimas são 

considerados como receitas para o 

orçamento geral da União Europeia e 

devem reduzir a parte das contribuições 

do rendimento nacional bruto (RNB) dos 

Estados-Membros para o orçamento da 

União. 

Or. en 

Justificação 

As sanções administrativas não devem ser adicionadas ao orçamento da UE. Em vez disso, 

devem servir para reduzir a parte das contribuições do RNB dos Estados-Membros. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 91 – n.° 1 – ponto 6 



 

PA\1098738PT.doc 27/27 PE585.489v01-00 

 PT 

Regulamento (CE) N.° 715/2007 

Artigo 11-A – n.° 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Que os valores de emissões de CO2 

e de consumo de combustível 

determinados através do procedimento de 

ensaio aplicável são representativos das 

emissões medidas em condições de 

condução reais. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Pode ser muito complicado comparar valores homologados de CO2/fc com valores de CO2/fc 

dos ensaios de emissões em condições reais de condução, uma vez que os resultados dos 

ensaios de emissões em condições reais de condução em estrada podem variar ao longo do 

tempo. Solicita-se à Comissão que explique de que forma se pode incluir os ensaios de 

emissões em condições reais de condução ao mesmo tempo que se garante a credibilidade do 

procedimento e se tal não for possível a presente disposição deve ser suprimida da proposta. 

 

 

 

 


