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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
homologação de veículos a motor e de motores no que se refere às emissões dos veículos 
pesados (Euro VI) e ao acesso às informações relativas à reparação e manutenção dos 
veículos é o de estabelecer regras harmonizadas para a construção de veículos a motor, a fim 
de assegurar o funcionamento do mercado interno e, ao mesmo tempo, proporcionar um alto 
nível de protecção do ambiente em relação à emissão de poluentes atmosféricos.

Com vista, quer à salvaguarda de uma efectiva concorrência no mercado dos serviços de 
reparação e manutenção, quer à garantia de que os operadores independentes não serão 
excluídos desse mercado, os fabricantes de veículos têm de conceder aos operadores 
independentes, como é o caso dos que reparam, fabricam ou distribuem equipamento de 
reparação, ferramentas ou peças sobressalentes, um acesso ilimitado e normalizado às 
informações do sistema de diagnóstico a bordo (OBD) e aos dados relativos à reparação e 
manutenção dos veículos.

Em termos gerais, a relatora apoia a proposta, mas sugere outras melhorias em relação ao 
acesso à informação de reparação dos veículos. Os veículos pesados são frequentemente 
produzidos em várias fases e o acesso às respectivas informações de reparação terá também 
de ser assegurado nessas situações, a fim de permitir que operadores independentes 
disponham de acesso a uma informação actualizada em relação a todos os aspectos do 
veículo. A relatora propõe, por isso, que, no caso de uma homologação em várias fases, o 
fabricante responsável por cada aprovação fique igualmente responsável pela prestação das 
informações relativas à reparação dos veículos e respeitantes a essa fase, tanto ao fabricante 
final, como aos operadores independentes.

Não se afigura possível proceder à pura e simples transposição da norma Euro V, relativa ao
acesso às informações de reparação e manutenção dos veículos ligeiros de passageiros, para a 
norma Euro VI, aplicável aos veículos pesados, no que diz respeito ao formato normalizado
de apresentação de informações. Por conseguinte, a Comissão mandatou o Comité Europeu de 
Normalização, para que este desenvolva um novo formato de apresentação de informações 
relativas à reparação e manutenção de veículos, que reflicta a tecnologia automóvel de hoje 
em dia e que seja também aplicável aos veículos pesados. Logo que este documento seja 
aprovado, todas as informações relativas à reparação e manutenção dos veículos passarão a 
ser apresentadas em conformidade com o novo formato.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente no que 
diz respeito à livre circulação de 
mercadorias, à liberdade de 
estabelecimento e à liberdade de prestação 
de serviços, é necessário garantir acesso 
livre à informação sobre a reparação de 
veículos, através de um formato pesquisa 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas, bem como uma 
concorrência efectiva no mercado dos 
serviços de informação relativa à reparação 
e manutenção de veículos. Grande parte 
desta informação diz respeito aos sistemas 
de diagnóstico a bordo e à sua interacção 
com outros sistemas do veículo. É 
conveniente estabelecer especificações 
técnicas para serem seguidas pelos 
fabricantes nos respectivos sítios web, 
conjuntamente com medidas selectivas 
destinadas a assegurar um acesso razoável 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

(8) Para melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente no que 
diz respeito à livre circulação de 
mercadorias, à liberdade de 
estabelecimento e à liberdade de prestação 
de serviços, é necessário garantir acesso 
livre à informação sobre a reparação de 
veículos, através de um formato pesquisa 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas, bem como uma
concorrência efectiva no mercado dos 
serviços de informação relativa à reparação 
e manutenção de veículos. Grande parte 
desta informação diz respeito aos sistemas 
de diagnóstico a bordo e à sua interacção 
com outros sistemas do veículo. É 
necessário estabelecer especificações 
técnicas para serem seguidas pelos 
fabricantes nos respectivos sítios web, 
conjuntamente com medidas selectivas 
destinadas a assegurar um acesso razoável 
para as pequenas e médias empresas 
(PME).

Or. en

Justificação

Mais do que conveniente, é necessário estabelecer especificações técnicas que sejam 
seguidas pelos fabricantes nas respectivas páginas na Internet.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O mais tardar …*, a Comissão 
deverá proceder à revisão do 
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funcionamento do sistema de acesso 
ilimitado às informações relativas à 
reparação e manutenção de veículos, com 
vista a determinar se se justificará 
consolidar todas as disposições que regem 
o acesso às informações relativas à 
reparação e manutenção de veículos no 
âmbito da legislação-quadro revista em 
matéria de homologação. Se as disposições 
que regem o acesso a essas informações
forem consolidadas por essa via, as 
disposições correspondentes do presente 
Regulamento deverão ser revogadas, 
contanto que os direitos vigentes de 
acesso às informações relativas à 
reparação e manutenção de veículos 
sejam preservados.
* Quatro anos após a data da entrada em vigor do 
presente Regulamento.

Or. en

Justificação

A regulamentação do acesso a todas as informações relativas à reparação e manutenção de 
veículos deveria ser incorporada na Directiva -Quadro relativa à homologação, ou em 
qualquer outra legislação-quadro em matéria de homologação. O correspondente 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 relativo à homologação dos veículos a motor no que respeita 
às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro V e Euro VI) contém um 
considerando idêntico (n.º  9).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) A Comissão deverá incentivar o 
desenvolvimento de um formato-padrão 
internacionalmente harmonizado para o 
acesso ilimitado e normalizado às 
informações relativas à reparação e 
manutenção de veículos.

Or. en
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Justificação

A Comissão deverá incentivar a adopção de um formato internacionalmente harmonizado em 
função das normas ISO para o acesso às informações relativas à reparação e manutenção de 
veículos, em ordem a assegurar o desenvolvimento de um processo de harmonização 
internacional das regulamentações aplicáveis aos veículos automóveis, alargando-o a áreas 
ainda não abrangidas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-C) É indispensável elaborar uma 
norma europeia comum para o formato 
da informação do sistema de diagnóstico 
a bordo e dos dados relativos à reparação 
e manutenção de veículos. Como o 
formato OASIS existente não pode ser 
integralmente aplicado à informação do 
sistema de diagnóstico a bordo e dos 
dados relativos à reparação e manutenção 
de veículos pesados, o CEN foi 
mandatado para elaborar uma norma 
abrangente relativa a essas informações. 
Tal norma deverá basear-se no formato 
OASIS, devidamente adaptado às 
necessidades especiais dos veículos 
pesados. Até que norma em apreço seja 
adoptada pelo CEN, a informação do 
sistema de diagnóstico a bordo e os dados 
relativos à reparação e manutenção de 
veículos pesados deverão ser apresentados 
de forma imediatamente acessível e num 
formato que garanta o acesso não 
discriminatório. As informações deverão
ser disponibilizadas nas páginas dos 
fabricantes na Internet, ou, se isso não for 
exequível devido à natureza das 
informações em causa, por qualquer 
outra via julgada adequada. As 
especificações referentes ao âmbito da 
informação técnica definida no 
documento SC1-D2 do OASIS deverão ser 
incluídas nas medidas adoptadas aquando 
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da aplicação do presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 6.º.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Sistema de diagnóstico a bordo» ou 
«sistema OBD», um sistema de controlo 
das emissões capaz de identificar a origem 
provável das anomalias verificadas por 
meio de códigos de anomalia armazenados 
na memória de um computador;

(7) «Sistema de diagnóstico a bordo» ou 
«sistema OBD», um sistema a bordo de 
um veículo ou de um motor, capaz de 
detectar deficiências de funcionamento, 
de indicar, nos casos em que isso seja 
possível, a sua ocorrência por meio de um 
sistema de alerta, de identificar a origem 
provável das anomalias verificadas por 
meio de dados armazenados na memória 
de um computador e de comunicar esses 
dados para o exterior do veículo 
(“off-board”); a Comissão pode, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 9 do artigo 39.º da 
Directiva 2007/46/CE, adoptar uma outra 
definição, de molde a reflectir o progresso 
técnico no âmbito dos sistemas OBD;

Or. en

Justificação

O sistema OBD não controla, de facto, as emissões. O sistema OBD monitoriza o 
desempenho dos sistemas e componentes de controlo das emissões. A nova definição proposta 
está em sintonia com os sistemas de diagnóstico a bordo harmonizados a nível mundial 
(WWH-OBD).
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes facultarão acesso livre e 
normalizado à informação sobre sistemas 
diagnóstico a bordo (OBD) e sobre 
reparação e manutenção dos veículos aos 
operadores independentes.

1. Os fabricantes facultarão acesso livre e 
normalizado à informação sobre sistemas 
diagnóstico a bordo (OBD) e sobre 
reparação e manutenção dos veículos aos 
operadores independentes.

No caso dos processos de homologação 
em várias fases, o fabricante responsável 
por cada aprovação é também responsável 
pela prestação de informações relativas à 
reparação dos veículos respeitantes a essa 
fase, tanto ao fabricante final, como aos 
operadores independentes. O fabricante 
final ficará responsável pela prestação 
aos operadores independentes das 
informações que digam respeito ao 
veículo no seu todo. As taxas cobradas 
pelo tempo de acesso são arrecadadas
uma única vez.

São aplicáveis os artigos 6.º e 7.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007.

São aplicáveis, em conformidade, os 
artigos 6.º e 7.º do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. Após a adopção da norma 
aplicável pelo Comité Europeu de 
Normalização, a informação do sistema 
de diagnóstico a bordo e os dados 
relativos à reparação e manutenção dos 
veículos passarão a basear-se na referida 
norma.
Até que norma em apreço seja adoptada 
pelo CEN, a informação do sistema de 
diagnóstico a bordo e os dados relativos à 
reparação e manutenção dos veículos 
deverão ser apresentados de forma 
facilmente acessível e em moldes não 
discriminatórios. As informações deverão 
ser disponibilizadas nas páginas dos 
fabricantes na Internet, ou, se isso não for 
exequível devido à natureza das 
informações em causa, por qualquer 
outra via julgada adequada.
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Or. en

Justificação

Os veículos pesados são muitas vezes montados por um único fabricante, mas há um número 
significativo de pesados que são construídos em várias fases e cujos como “chassis” e motor, 
por exemplo, são vendidos separadamente. O mercado de acessórios precisa de obter 
informações relativas à reparação, quer dos veículos montados de uma só vez, quer dos 
veículos vendidos, por exemplo, segundo a fórmula motor mais “chassis”.

Não é possível proceder à pura e simples transposição da norma Euro V relativa ao acesso 
às informações de reparação e manutenção dos veículos ligeiros de passageiros para a 
norma Euro VI, aplicável aos veículos pesados. O formato normalizado tem, por conseguinte,
de ser ajustado às necessidades do sector dos veículos pesados.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no n.° 9 do artigo 
39.° da Directiva 2007/46/CE, estabelece e 
actualiza, para efeitos de aplicação do n.º 1 
do presente artigo, as especificações 
técnicas referentes ao modo como deve ser 
facultada a informação sobre sistemas de 
diagnóstico a bordo e sobre reparação e
manutenção de veículos.

2. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no n.° 9 do artigo 
39.° da Directiva 2007/46/CE, estabelece e 
actualiza, para efeitos de aplicação do n.º 1 
do presente artigo, as especificações 
técnicas apropriadas referentes ao modo 
como deve ser facultada a informação 
sobre sistemas de diagnóstico a bordo e 
sobre reparação e manutenção de veículos.
A Comissão tem em conta as actuais 
tecnologias da informação, as futuras 
tecnologias automóveis, as normas ISO 
existentes e a possibilidade do 
estabelecimento de uma norma ISO a 
nível mundial.

Or. en

Justificação

É muito importante ter em conta as actuais tecnologias da informação, as futuras tecnologias 
automóveis e as normas ISO em vigor, quando a Comissão estabelecer e actualizar as 
especificações técnicas referentes ao modo como deve ser facultada a informação sobre 
sistemas de diagnóstico a bordo e sobre reparação e manutenção de veículos.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão adopta as disposições de 
execução referidas no n.º 3 do artigo 4.º, 
no n.º 4 do artigo 5.º e no n.º 2 do 
artigo 6.º, o mais tardar, até 31 de 
Dezembro de 2009.

Or. en

Justificação

Todos os fabricantes precisam de suficiente tempo de adaptação após a conclusão e entrada 
em vigor da co-decisão e do procedimento de comitologia. Para as recentes normas Euro 
V/VI aplicáveis aos automóveis ligeiros de passageiros, a Comissão introduziu diversas 
medidas novas no decurso do procedimento de comitologia, que só muito dificilmente estarão 
concluídas antes de se tornarem obrigatórias como parte integrante da regulamentação 
Euro V, a partir de Setembro de 2009, e que praticamente não deixam aos fabricantes 
qualquer tempo de adaptação. Há que fazer face a esta preocupação no âmbito da norma 
Euro VI.
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