
AM\881687PT.doc PE475.768v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

2010/0212(COD)

25.10.2011

ALTERAÇÕES
294 - 426

Projecto de relatório
Pier Antonio Panzeri
(PE464.774v01-00)

relativo à homologação de tractores agrícolas e florestais

Proposta de regulamento
(COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))



PE475.768v01-00 2/72 AM\881687PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\881687PT.doc 3/72 PE475.768v01-00

PT

Alteração 294

Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para efeitos de estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno da 
União, é oportuno substituir os sistemas de 
homologação dos Estados-Membros por 
um procedimento de homologação da 
União baseado no princípio da 
harmonização total, tendo ao mesmo tempo 
em devida conta considerações de 
custo-benefício, com especial atenção para 
as pequenas e médias empresas.

(2) Para efeitos de estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno da 
União e para contribuir para a 
competitividade da indústria, é oportuno 
substituir os sistemas de homologação dos 
Estados-Membros por um procedimento de 
homologação da União baseado no 
princípio da harmonização total, tendo ao 
mesmo tempo em devida conta 
considerações de custo-benefício, com 
especial atenção para as pequenas e médias 
empresas.

Or. lt

Alteração 295
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de assegurar um elevado nível de 
segurança rodoviária, segurança no 
trabalho e desempenho ambiental, devem 
ser harmonizadas as prescrições técnicas e 
normas ambientais aplicáveis aos veículos, 
sistemas, componentes e unidades técnicas 
no que diz respeito à homologação.

(5) A fim de assegurar um elevado nível de 
segurança rodoviária, segurança no 
trabalho e desempenho ambiental e um 
sistema de homologação da UE 
harmonizado, devem ser harmonizadas as 
prescrições técnicas e normas ambientais 
aplicáveis aos veículos, sistemas, 
componentes e unidades técnicas no que 
diz respeito à homologação.

Or. lt
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Alteração 296
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) É oportuno estabelecer o princípio de 
que os veículos têm de ser concebidos, 
construídos e montados por forma a 
minimizar os riscos de lesões nos 
ocupantes do veículo e demais utentes da 
estrada. Para este efeito, é necessário que 
os fabricantes assegurem que os veículos 
cumprem as prescrições pertinentes 
enunciadas no presente regulamento. Essas 
disposições devem incluir (mas não se 
limitar a) prescrições em vários domínios, 
a saber: integridade estrutural do veículo, 
sistemas de ajuda ao condutor para o 
controlo do veículo, sistemas que facultem 
ao condutor visibilidade e informação 
sobre o estado do veículo e da área 
envolvente, sistemas de iluminação do 
veículo, sistemas de protecção dos 
ocupantes do veículo, exterior do veículo e 
acessórios, massas e dimensões do veículo 
e pneus do veículo.

(13) É oportuno estabelecer o princípio de 
que os veículos têm de ser concebidos, 
construídos e montados por forma a 
minimizar os riscos de lesões nos 
ocupantes do veículo e demais utentes da 
estrada e a proteger o mercado interno da 
União de veículos agrícolas e florestais de 
fraca qualidade que podem pôr a vida em 
perigo e prejudicar a saúde humana e o 
ambiente. Para este efeito, é necessário que 
os fabricantes assegurem que os veículos 
cumprem as prescrições pertinentes 
enunciadas no presente regulamento. Essas 
disposições devem incluir (mas não se 
limitar a) prescrições em vários domínios, 
a saber: integridade estrutural do veículo, 
sistemas de ajuda ao condutor para o 
controlo do veículo, sistemas que facultem 
ao condutor visibilidade e informação 
sobre o estado do veículo e da área 
envolvente, sistemas de iluminação do 
veículo, sistemas de protecção dos 
ocupantes do veículo, exterior do veículo e 
acessórios, massas e dimensões do veículo 
e pneus do veículo.

Or. lt

Alteração 297
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Para impedir a concorrência 
desleal com os veículos de construção 
rodoviária, os veículos abrangidos pelo 
âmbito do presente regulamento e usados 
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na construção rodoviária têm de cumprir 
os mesmos requisitos que os veículos de 
construção rodoviária.

Or. nl

Alteração 298
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto proposto pela Comissão Alteração

(20) A fim de permitir aos fabricantes de 
componentes ou unidades técnicas 
requerer a homologação UE de 
componentes ou unidades técnicas ou a 
autorização, é igualmente importante que 
esses fabricantes tenham acesso a 
determinada informação disponível 
apenas junto do fabricante do veículo, 
como seja informação técnica, inclusive 
desenhos, exigida para o desenvolvimento 
de peças para o mercado pós-venda.

Suprimido

Or. en

Alteração 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto proposto pela Comissão Alteração

(20) A fim de permitir aos fabricantes de 
componentes ou unidades técnicas requerer 
a homologação UE de componentes ou 
unidades técnicas ou a autorização, é 
igualmente importante que esses 
fabricantes tenham acesso a determinada 
informação disponível apenas junto do 
fabricante do veículo, como seja 

(20) A fim de permitir aos fabricantes de 
componentes ou unidades técnicas requerer 
a homologação UE de componentes ou 
unidades técnicas ou a autorização, é 
igualmente importante que esses 
fabricantes tenham acesso a determinada 
informação disponível apenas junto do 
fabricante do veículo, como seja 
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informação técnica, inclusive desenhos,
exigida para o desenvolvimento de peças 
para o mercado pós-venda.

informação técnica, exigida para o 
desenvolvimento de peças para o mercado 
pós-venda.

Or. en

Justificação

Os fabricantes de componentes ou unidades técnicas não devem ter acesso aos desenhos. 
Estes constituem propriedade intelectual do fabricante do veículo e não devem ser revelados 
a terceiros. Em conformidade com o capítulo XVI da IRM, a informação a fornecer é 
enunciada no artigo 47.°, n.° 3. 

Alteração 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto proposto pela Comissão Alteração

(20) A fim de permitir aos fabricantes de 
componentes ou unidades técnicas requerer 
a homologação UE de componentes ou 
unidades técnicas ou a autorização, é 
igualmente importante que esses 
fabricantes tenham acesso a determinada 
informação disponível apenas junto do 
fabricante do veículo, como seja 
informação técnica, inclusive desenhos,
exigida para o desenvolvimento de peças 
para o mercado pós-venda.

(20) A fim de permitir aos fabricantes de 
componentes ou unidades técnicas requerer 
a homologação UE de componentes ou 
unidades técnicas ou a autorização, é 
igualmente importante que esses 
fabricantes tenham acesso a determinada 
informação disponível apenas junto do 
fabricante do veículo, como seja 
informação técnica, exigida para o 
desenvolvimento de peças para o mercado 
pós-venda.

Or. en

Alteração 301
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto proposto pela Comissão Alteração

(20) A fim de permitir aos fabricantes de (20) A fim de permitir aos fabricantes de 
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componentes ou unidades técnicas requerer 
a homologação UE de componentes ou 
unidades técnicas ou a autorização, é 
igualmente importante que esses 
fabricantes tenham acesso a determinada 
informação disponível apenas junto do 
fabricante do veículo, como seja 
informação técnica, inclusive desenhos, 
exigida para o desenvolvimento de peças 
para o mercado pós-venda.

componentes ou unidades técnicas requerer 
a homologação UE de componentes ou 
unidades técnicas ou a autorização, é 
igualmente importante que esses 
fabricantes tenham acesso a determinada 
informação disponível apenas junto do 
fabricante do veículo, como seja 
informação técnica, inclusive desenhos não 
exclusivos, exigida para o desenvolvimento 
de peças para o mercado pós-venda.

Or. en

Alteração 302
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 21

Text proposed by the Commission Amendment

(21) 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 o acesso 
ilimitado à informação sobre a reparação 
de veículos, através de um formato 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas, e 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 (OBD) e à sua interacção com 
outros sistemas do veículo. Convém 
estabelecer as especificações técnicas que 
os sítios Web dos fabricantes deverão 
respeitar, em conjunto com medidas 
específicas para assegurar um acesso 
razoável das pequenas e médias empresas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto proposto pela Comissão Alteração

(21) 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 o acesso 
ilimitado à informação sobre a reparação 
de veículos, através de um formato 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas, e 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 (OBD) e à sua 
interacção com outros sistemas do veículo. 
Convém estabelecer as especificações 
técnicas que os sítios Web dos fabricantes 
deverão respeitar, em conjunto com 
medidas específicas para assegurar um 
acesso razoável das pequenas e médias 
empresas.

(21) 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 o acesso 
à informação sobre a reparação de 
veículos, através de um formato 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas e uma 
concorrência efectiva no mercado dos 
serviços de informação relativa à reparação 
e manutenção de tractores. Grande parte 
desta informação diz respeito aos sistemas 
de diagnóstico a bordo (OBD) e à sua 
interacção com outros sistemas do veículo. 
Convém estabelecer as especificações 
técnicas que os sítios Web dos fabricantes 
deverão respeitar, tendo em consideração 
os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, tanto no que respeita 
ao volume de vendas de tipos de veículo 
como à dimensão dos fabricantes.

Or. en

Justificação

Alinhar o considerando 21 com o capítulo XVI e as alterações propostas relacionadas. Os 
operadores independentes devem receber a mesma informação que é facultada às oficinas de 
reparação e representantes autorizados, num formato normalizado e de modo não 
discriminatório. Os veículos das categorias R (reboques) e S (equipamentos rebocados 
intermutáveis) devem ficar isentos das prescrições da IRM.  As PME devem ser merecedoras 
de especial atenção.
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Alteração 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Considerando 21

Text proposed by the Commission Amendment

(21) 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 o acesso 
ilimitado à informação sobre a reparação 
de veículos, através de um formato 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas, e 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 (OBD) e à sua 
interacção com outros sistemas do veículo. 
Convém estabelecer as especificações 
técnicas que os sítios Web dos fabricantes 
deverão respeitar, em conjunto com 
medidas específicas para assegurar um 
acesso razoável das pequenas e médias 
empresas.

(21) 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 o acesso 
apropriado à informação sobre a reparação 
de veículos, através de um formato 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas e uma 
concorrência efectiva no mercado dos 
serviços de informação relativa à reparação 
e manutenção de tractores. Grande parte 
desta informação diz respeito aos sistemas 
de diagnóstico a bordo (OBD) e à sua 
interacção com outros sistemas do veículo. 
Convém estabelecer as especificações 
técnicas que os sítios Web dos fabricantes 
deverão respeitar, tendo em consideração 
o princípio da razoabilidade e também o 
volume de vendas e as capacidades dos 
fabricantes de pequena e média dimensão.

Or. en

Alteração 305
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto proposto pela Comissão Alteração

(21) 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 

(21) 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 
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de serviços, é necessário garantir o acesso 
ilimitado à informação sobre a reparação 
de veículos, através de um formato 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas, e 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 (OBD) e à sua 
interacção com outros sistemas do veículo. 
Convém estabelecer as especificações 
técnicas que os sítios Web dos fabricantes 
deverão respeitar, em conjunto com 
medidas específicas para assegurar um 
acesso razoável das pequenas e médias 
empresas.

de serviços, é necessário garantir o acesso 
ilimitado à informação sobre a reparação 
de veículos, através de um formato 
normalizado que possa ser utilizado para 
obter informações técnicas, e 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 (OBD) e à sua 
interacção com outros sistemas do veículo. 
Convém estabelecer as especificações 
técnicas que os sítios Web dos fabricantes 
deverão respeitar, em conjunto com 
medidas específicas para assegurar um 
acesso razoável das pequenas e médias 
empresas, de acordo com o princípio da 
proporcionalidade.

Or. en

Alteração 306
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) É importante para todas as partes 
interessadas estabelecer uma relação clara 
entre o presente regulamento e a Directiva 
2006/42/CE, relativa à segurança das 
máquinas34, a fim de definir com clareza 
que prescrições um produto específico 
deve cumprir.

(27) É importante para todas as partes 
interessadas estabelecer uma relação clara 
entre o presente regulamento e a Directiva 
2006/42/CE, relativa à segurança das 
máquinas34, a fim de evitar a sobreposição 
e definir com clareza que prescrições um 
produto específico deve cumprir.

Or. nl

Alteração 307
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

(d) máquinas móveis (categoria U). Suprimido

Or. en

Alteração 308
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º. 1 – parágrafo 2 - alínea d-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

d-A) Veículos Utilitários Todo-o-Terreno 
(VTT) (categoria T)

Or. en

Justificação

Para diferenciar entre veículos funcionais agrícolas e florestais e quadriciclos com dupla 
finalidade. Ver também a alteração ao artigo 3º. relativa aos VTT e SbS para mais 
informação justificativa.

Alteração 309
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2 - alínea d-B) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

d-B) Veículos Utilitários "Side-by-Side" 
(SbS) (categoria T)

Or. en

Justificação

Para diferenciar entre veículos funcionais agrícolas e florestais e quadriciclos com dupla 
finalidade. Ver também a alteração ao artigo 3º. relativa aos VTT e SbS para mais 
informação justificativa.
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Alteração 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. O presente regulamento não se aplica às 
máquinas intermutáveis inteiramente 
transportadas durante a circulação 
rodoviária.

2. O presente regulamento não se aplica às 
máquinas intermutáveis inteiramente 
transportadas ou que não se podem 
articular em torno de um eixo vertical 
durante a circulação rodoviária.

Or. en

Justificação

Algumas máquinas intermutáveis estão equipadas com uma roda livre de suporte por 
questões de distribuição do peso. As próprias máquinas intermutáveis estão fixadas ao 
tractor e não podem ser articuladas em torno de um eixo vertical. Esta roda complementar 
não representa qualquer risco adicional para a combinação tractor-máquina intermutável. 
Assim, é lógico que tais máquinas não sejam também abrangidas pelo regulamento.

Alteração 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. O presente regulamento não se aplica às 
máquinas intermutáveis inteiramente 
transportadas durante a circulação 
rodoviária.

2. O presente regulamento não se aplica às 
máquinas intermutáveis inteiramente 
transportadas ou que não se podem 
articular em torno de um eixo vertical 
durante a circulação rodoviária.

Or. en

Alteração 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3 – alínea a)

Text proposed by the Commission Amendment

a) máquinas móveis; Suprimido

Or. en

Justificação

As máquinas móveis (categoria U) não devem ser abrangidas por este regulamento pois 
incluem produtos utilizados em diversos sectores, além da agricultura e silvicultura, sujeitos 
a outra legislação em vigor incoerente com a estrutura do regulamento proposto.

Alteração 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) máquinas móveis; Suprimido

Or. en

Alteração 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.° 3 – alínea c-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-A) tractores de lagartas (categoria C)

Or. en

Alteração 315
Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.° 3 – alínea c-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-A) categorias T com letra "b"

Or. en

Alteração 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.° 3 – alínea c-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Amendment

c-A) tractores de lagartas (categoria C)

Or. en

Alteração 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-B) tractores com rodas para fins 
especiais (categorias T4.1 e T4.2)

Or. en

Alteração 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

c-B) tractores com rodas para fins 
especiais (categorias T4.1 e T4.2)

Or. en

Alteração 319
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 9

Texto proposto pela Comissão Alteração

9. «reboque», qualquer veículo agrícola ou 
florestal rebocado, essencialmente 
destinado ao transporte de cargas e 
concebido para ser puxado por um tractor 
para fins de exploração agrícola ou 
florestal e que não se destine a processar 
materiais (e em que o rácio da massa bruta 
tecnicamente admissível com a massa sem 
carga é igual ou superior a 3,0);

9. «reboque», qualquer veículo agrícola ou 
florestal rebocado, essencialmente 
destinado ao transporte de cargas ou 
processamento de materiais e concebido 
para ser puxado por um tractor para fins de 
exploração agrícola ou florestal, em que o 
rácio da massa bruta tecnicamente 
admissível com a massa sem carga é igual 
ou superior a 2,0;

Or. en

Alteração 320
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

10. «equipamentos rebocados 
intermutáveis», qualquer veículo usado na 
agricultura ou na silvicultura, concebido
para ser puxado por um tractor e que 
modifica e amplia a função deste último, 
incorpora a título permanente uma alfaia 
ou foi concebido para processar 
materiais, que podem incluir uma 

10. "equipamentos rebocados 
intermutáveis", qualquer alfaia ou 
máquina usada na agricultura ou na 
silvicultura, concebida para ser puxada por 
um tractor, que tem um rácio entre a massa 
bruta tecnicamente admissível e a massa 
sem carga inferior a 2,0; no entanto, se a 
massa bruta tecnicamente admissível 
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plataforma de carga concebida e 
fabricada para receber as ferramentas e 
instrumentos necessários para esses fins e 
para armazenar temporariamente 
materiais produzidos ou necessários 
durante o trabalho e que tem um rácio 
entre a massa bruta tecnicamente 
admissível e a massa sem carga inferior a 
3,0;

exceder 14 000 kg, a alfaia ou máquina 
deve ser classificada, em todos os casos, 
como um reboque;

Or. en

Alteração 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 43-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

43-A "veículos utilitários todo-o-terreno" 
(VTT), qualquer veículo com assento 
destinado ao condutor e volante para o 
dirigir;
um VTT utilitário tem as seguintes 
características adicionais:
velocidade máxima de projecto 60km/h; 
pressão dos pneus de projecto < 5 kPa 
(0.5 Bar); padrão dos pneus: todo-o-
terreno; acelerador de polegar; 
estrutura(s) de transporte de carga com 
rácio mínimo entre veículo e área da 
superfície da(s) estrutura(s) de transporte 
> 25%; massa em ordem de marcha 
(MRO) < 400 kg; capacidade de reboque 
do dispositivo de engate (retaguarda) em 
conformidade com ensaio de resistência > 
2 x MRO;

Or. en

Alteração 322
George Lyon
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 43-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

43-A "veículos utilitários todo-o-terreno" 
(VTT), qualquer veículo motorizado 
concebido para se deslocar sobre quatro 
pneus de baixa pressão, tendo um banco 
destinado ao condutor e volante para a 
direcção;
um VTT utilitário tem as seguintes 
características adicionais:
velocidade máxima de projecto 60 km/h;
pressão dos pneus de projecto <0,5 Bar; 
padrão dos pneus: todo-o-terreno 
(superfície não rodoviária);
acelerador de polegar;
deve cumprir pelo menos dois dos 
seguintes requisitos quanto a transporte 
de carga:
(i) estrutura de transporte de carga com 
rácio mínimo entre veículo e superfície de 
estrutura de transporte >25%; 
(ii) cada estrutura de transporte de carga 
deve ter, pelo menos, uma área mínima de 
0,2 m²;
(iii) a estrutura de transporte de carga 
total deve ter uma área mínima 
acumulada de 0,5 m²;
(iv) o rácio da capacidade de transporte de 
carga total (massa em ordem de marcha 
versus massa com transporte de carga) 
>25%;
dispositivo de engate (retaguarda): peso 
de reboque > 2x o próprio peso como 
ensaio de resistência, a não considerar
como peso de reboque autorizado;
massa em ordem de marcha <400 kg
distância ao solo >180 mm;
relação distância entre eixos/distância ao 
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solo <6.

Or. en

Justificação

Para diferenciar entre veículos funcionais agrícolas e florestais e quadriciclos com dupla 
finalidade. Ver também a alteração ao artigo 3º. relativa aos VTT e SbS para mais 
informação justificativa.

Alteração 323
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 43-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

43-B "veículos utilitários 'side-by-side'" 
(SbS), qualquer veículo motorizado 
destinado ao transporte de pessoas e/ou 
carga e a puxar ou empurrar 
equipamento;
um SbS tem as seguintes características 
adicionais:
velocidade máxima de projecto 60 km/h;
condutor e, no máximo, dois passageiros;
bancos individuais ou corridos;
volante;
padrão dos pneus: todo-o-terreno 
(superfície não rodoviária);
deve cumprir pelo menos dois dos 
seguintes requisitos quanto a transporte 
de carga:
(i) estrutura de transporte de carga com 
rácio mínimo entre veículo e superfície de 
estrutura de transporte >20%; 
(ii) cada estrutura de transporte de carga 
deve ter, pelo menos, uma área mínima de 
0,9 m²;
o rácio da capacidade de transporte de 
carga total (massa em ordem de marcha 
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versus massa com transporte de carga) 
>30%;
dispositivo de engate (retaguarda): peso 
de reboque > 1,5x o próprio peso como 
ensaio de resistência, a não considerar 
como peso de reboque autorizado;
massa em ordem de marcha <1100 kg;
distância ao solo >200 mm;
relação distância entre eixos/distância ao 
solo <8;

Or. en

Justificação

Os veículos utilitários VTT e SbS destinam-se a utilização em superfícies não rodoviárias e 
devem, pois, ser abrangidos por este regulamento. São propostas as definições acima 
referidas para permitir que os veículos VTT e SbS sejam regulamentados como veículos 
utilitários e não confundidos com "quadriciclos com dupla finalidade", especificamente 
concebidos para utilização tanto em superfícies rodoviárias como não rodoviárias.  Estes 
últimos são tidos em consideração, de forma mais apropriada, na proposta de regulamento 
sobre a homologação e fiscalização do mercado dos veículos de duas ou três rodas e dos 
quadriciclos (COM(2010)0542).

Alteração 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. «categoria T», abrange todos os tractores 
com rodas;

1. «categoria T», abrange todos os tractores 
com rodas; cada categoria de tractor com 
rodas descrita nos pontos 2 a 8 inclui as 
letras «a» ou «b», em função da 
velocidade para a qual o tractor foi 
concebido:
a) «a» para os tractores com rodas 
concebidos para uma velocidade inferior 
ou igual a 40 km/h;
b) «b» para os tractores com rodas 
concebidos para uma velocidade superior 
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a 40 km/h;

Or. en

Alteração 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. «categoria T1», abrange tractores com 
rodas, cuja velocidade máxima por 
construção não é superior a 40 km/h, em 
que a via mínima do eixo mais próximo do 
condutor é igual ou superior a 1 150 mm, 
cuja massa sem carga em ordem de marcha 
é superior a 600 kg e cuja distância ao solo 
é inferior ou igual a 1 000 mm.

2. «categoria T1», abrange tractores com 
rodas, em que a via mínima do eixo mais 
próximo do condutor é igual ou superior a 
1 150 mm, cuja massa sem carga em ordem 
de marcha é superior a 600 kg e cuja 
distância ao solo é inferior ou igual a 1 000 
mm.

Or. en

Alteração 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. «categoria T2», abrange tractores com 
rodas, cuja velocidade máxima por 
construção não é superior a 40 km/h, cuja 
via mínima é inferior a 1 150 mm, cuja 
massa sem carga em ordem de marcha é 
superior a 600 kg e cuja distância ao solo é 
inferior ou igual a 600 mm; todavia, se o 
valor do quociente entre a altura do centro 
de gravidade do tractor (medida em relação 
ao solo) e a média das vias mínimas de 
cada eixo for superior a 0,90, a velocidade 
máxima por construção é limitada a 30 
km/h.

3. «categoria T2», abrange tractores com 
rodas, cuja via mínima é inferior a 1 150 
mm, cuja massa sem carga em ordem de 
marcha é superior a 600 kg e cuja distância 
ao solo é inferior ou igual a 600 mm; no 
caso de o valor do quociente entre a altura 
do centro de gravidade do tractor (medida 
em relação ao solo) e a média das vias 
mínimas de cada eixo ser superior a 0,90, a 
velocidade máxima por construção é 
limitada a 30 km/h.
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Or. en

Alteração 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. «categoria T3», abrange tractores com 
rodas, cuja velocidade máxima por 
construção não é superior a 40 km/h, cuja 
massa sem carga em ordem de marcha é 
inferior ou igual a 600 kg.

4. "categoria T3", abrange tractores com 
rodas, cuja massa sem carga em ordem de 
marcha é inferior ou igual a 600kg; inclui 
igualmente tractores com volante, 
conforme definido no artigo 3.°, ponto 
43-A.

Or. en

Alteração 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. «categoria T4», abrange tractores com 
rodas para fins especiais, cuja velocidade 
máxima por construção não é superior a 
40 km/h.

5. «categoria T4», abrange tractores com 
rodas para fins especiais.

Or. en

Alteração 329
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 9
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Texto proposto pela Comissão Alteração

9. «categoria T5», abrange tractores com 
rodas, cuja velocidade máxima por 
construção é superior a 40 km/h;

Suprimido

Or. en

Alteração 330
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – ponto 19

Texto proposto pela Comissão Alteração

19. «categoria U», abrange máquinas, tal 
como definidas na Directiva 2006/42/CE, 
automotoras e destinadas a fins agrícolas 
ou florestais.

Suprimido

Or. en

Alteração 331
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 19-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

19-A "categoria T6", abrange os veículos 
todo-o-terreno (VTT) e os veículos 
utilitários "side-by-side" (SbS).

Or. en

Justificação

Para diferenciar entre veículos funcionais agrícolas e florestais e quadriciclos com dupla 
finalidade. Ver também a alteração ao artigo 3º. relativa aos VTT e SbS para mais 
informação justificativa. Os veículos funcionais VTT e SbS são considerados, de forma mais 
apropriada, veículos de categoria T e não de categoria L. 
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Alteração 332
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto proposto pela Comissão Alteração

Prescrições em matéria de segurança 
rodoviária

Prescrições em matéria de segurança 
rodoviária e funcional

Or. en

Alteração 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea n)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(n) dispositivo de protecção da 
retaguarda;

Suprimido

Or. en

Justificação

Prescrições em matéria de segurança rodoviária: não aplicáveis e não relevantes para 
tractores.

Alteração 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea n)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(n) dispositivo de protecção da 
retaguarda;

Suprimido



PE475.768v01-00 24/72 AM\881687PT.doc

PT

Or. en

Alteração 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea o)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(o) protecção lateral; Suprimido

Or. en

Justificação

Prescrições em matéria de segurança rodoviária: não aplicáveis e não relevantes para 
tractores.

Alteração 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea o)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(o) protecção lateral; Suprimido

Or. en

Alteração 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 7.º – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, em conformidade 
com o artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições técnicas 

4. Para garantir um elevado nível de 
segurança funcional, devem ser delegados 
poderes na Comissão para adoptar, em 
conformidade com o artigo 57.º, um acto 
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detalhadas, incluindo procedimentos de 
ensaio e valores-limite, se for caso disso, 
para as matérias enumeradas no n.º 2, no 
intuito de assegurar que se alcança um 
elevado nível de segurança rodoviária.

delegado que estabelece as prescrições 
técnicas detalhadas, incluindo 
procedimentos de ensaio e valores-limite, 
se for caso disso, para as matérias 
enumeradas no n.º 2. As prescrições 
técnicas detalhadas devem assegurar que, 
quando relevante, os veículos com uma 
velocidade superior a 40 km/h, excepto as 
alfaias rebocadas S, cumprem o mesmo
nível de segurança rodoviária que os 
veículos a motor e seus reboques no que 
respeita ao desempenho dos travões e dos 
sistemas de travagem antibloqueio.

Or. en

Justificação

O ABS é uma nova tecnologia para os veículos agrícolas e florestais cujas condições 
detalhadas e prazo de introdução farão parte da avaliação mais pormenorizada por parte da 
Comissão no quadro do desenvolvimento do acto delegado.

Alteração 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 7.º – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, em conformidade 
com o artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições técnicas 
detalhadas, incluindo procedimentos de 
ensaio e valores-limite, se for caso disso, 
para as matérias enumeradas no n.º 2, no 
intuito de assegurar que se alcança um 
elevado nível de segurança rodoviária.

4. Para garantir um elevado nível de 
segurança funcional, devem ser delegados 
poderes na Comissão para adoptar, em 
conformidade com o artigo 57.º, um acto 
delegado que estabelece as prescrições 
técnicas detalhadas, incluindo 
procedimentos de ensaio e valores-limite, 
se for caso disso, para as matérias 
enumeradas no n.º 2. As prescrições 
técnicas detalhadas devem assegurar que, 
quando relevante, os veículos com uma 
velocidade superior a 40km/h, excepto as 
alfaias rebocadas S, cumprem o mesmo
nível de segurança rodoviária que os 
veículos a motor e seus reboques no que 
respeita ao desempenho dos travões e dos 
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sistemas de travagem antibloqueio.

Or. en

Alteração 339
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b-A) exploração e manutenção;
(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 340
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b-B) segurança e fiabilidade dos sistemas 
de comando, incluindo tomadas de força 
para máquinas rebocadas;
(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 341
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 – nº 2 – alínea b-C) (nova)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

b-C) medidas de protecção contra riscos 
mecânicos;
(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 342
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea e-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

e-A) ergonomia (incluindo má utilização 
previsível, facilidade de utilização dos 
sistemas de comando, acessibilidade dos 
comandos para evitar a sua activação 
involuntária, adaptação da interface 
homem/veículo às características 
previsíveis da intervenção do condutor ou 
operador);
(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 343
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea k-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

k-A) protectores e  dispositivos de 
protecção;
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(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 344
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 2 - alínea k-B) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

k-B) risco de perda de estabilidade;
(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 345
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea m-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

m-A) materiais e produtos;
(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 346
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea m-B) (nova)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

m-B) baterias;
(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 347
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea m-C) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

m-C) travões, incluindo funções de 
estacionamento;
(Esta disposição deve ser aditada ao anexo 
I e tornar-se aplicável a todas as 
categorias de veículos pertinentes)

Or. en

Alteração 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 24.º – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Salvo acordo diferente celebrado com o 
comprador do veículo, o certificado de 
conformidade deve ser redigido numa 
língua oficial do Estado-Membro no qual 
o veículo é comprado.

3. Salvo acordo diferente celebrado com o 
comprador do veículo, o certificado de 
conformidade deve ser redigido numa das 
línguas oficiais da União, à escolha do 
fabricante.

Or. en
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Alteração 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 24.º – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. O certificado de conformidade é 
concebido de forma a impedir 
falsificações. Para o efeito, o papel 
utilizado deve ser protegido por grafismos 
coloridos ou por uma marca de água 
correspondente à marca de identificação do 
fabricante.

4. O certificado de conformidade é 
concebido de forma a impedir 
falsificações. Para o efeito, o papel 
utilizado deve ser protegido por meios 
adequados como grafismos coloridos ou 
uma marca de água correspondente à 
marca de identificação do fabricante.

Or. en

Justificação

Existem muitas outras opções para proteger o certificado de conformidade, como 
hologramas; a escolha deve caber ao fabricante, apresentando o regulamento apenas alguns 
exemplos não vinculativos.

Alteração 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 24.º – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. O certificado de conformidade é 
concebido de forma a impedir 
falsificações. Para o efeito, o papel 
utilizado deve ser protegido por grafismos 
coloridos ou por uma marca de água 
correspondente à marca de identificação do 
fabricante.

4. O certificado de conformidade é 
concebido de forma a impedir 
falsificações. Para o efeito, o papel 
utilizado deve ser protegido por meios 
adequados como grafismos coloridos ou 
uma marca de água correspondente à 
marca de identificação do fabricante.

Or. en

Alteração 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 34.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. O disposto no n.º 1 é aplicável, no caso 
dos veículos completos, durante um 
período de doze meses a contar da data em 
que o certificado de homologação UE 
tenha expirado e, no caso dos veículos 
completados, durante um período de 
dezoito meses a contar da mesma data.

2. O disposto no n.º 1 é aplicável, no caso 
dos veículos completos, durante um 
período de 24 meses a contar da data em 
que o certificado de homologação UE 
tenha expirado e, no caso dos veículos 
completados, durante um período de 30 
meses a contar da mesma data.

Or. en

Justificação

Veículos de fim de série. Alteração introduzida para alinhar este regulamento com o artigo 
10.° da Directiva 2003/37UE.

Alteração 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 34.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. O disposto no n.º 1 é aplicável, no caso 
dos veículos completos, durante um 
período de doze meses a contar da data em 
que o certificado de homologação UE 
tenha expirado e, no caso dos veículos 
completados, durante um período de 
dezoito meses a contar da mesma data.

2. O disposto no n.º 1 é aplicável, no caso 
dos veículos completos, durante um 
período de 24 meses a contar da data em 
que o certificado de homologação UE 
tenha expirado e, no caso dos veículos 
completados, durante um período de 30 
meses a contar da mesma data.

Or. en

Alteração 353
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 34.º – n.º 2
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Texto proposto pela Comissão Alteração

2. O disposto no n.º 1 é aplicável, no caso 
dos veículos completos, durante um 
período de doze meses a contar da data em 
que o certificado de homologação UE 
tenha expirado e, no caso dos veículos 
completados, durante um período de 
dezoito meses a contar da mesma data.

2. O disposto no n.º 1 é aplicável, no caso 
dos veículos completos, durante um 
período de 24 meses a contar da data em 
que o certificado de homologação UE 
tenha expirado e, no caso dos veículos 
completados, durante um período de 30 
meses a contar da mesma data.

Or. en

Alteração 354
Toine Manders

Proposta de regulamento
Capítulo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO XII-B
USO DE VEÍCULOS NAS VIAS 
PÚBLICAS
Artigo 35.º-B
1. Um veículo pode ser usado nas vias 
públicas se cumprir os requisitos em 
matéria de dimensões, peso, segurança, 
luzes e seguros especificados para o uso 
nas vias públicas e se for conduzido por 
uma pessoa qualificada que possua uma 
carta de condução europeia uniforme que 
o habilite a conduzir um veículo daquele 
tipo.
2. Se o veículo não cumprir os requisitos 
para uso nas vias públicas será designado 
como “transporte excepcional” e 
transportado ou escoltado em 
conformidade.

Or. nl
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Alteração 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 36.° – n.° 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A Além das avaliações previstas no 
artigo 36.°, n.° 1, os Estados-Membros 
devem ter em especial consideração as 
conclusões da autoridade responsável 
pela homologação;

Or. en

Alteração 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 44.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Os relatórios de ensaio completos 
elaborados com base nos códigos OCDE 
normalizados enumerados no anexo I, 
adoptados segundo as regras gerais da 
OCDE, podem ser utilizados como 
alternativa aos relatórios redigidos nos 
termos do presente regulamento ou de 
regulamentos específicos.

2. Os relatórios de ensaio elaborados com 
base nos códigos OCDE normalizados 
enumerados no anexo I, ou normas 
equivalentes, podem ser utilizados como 
alternativa aos relatórios redigidos nos 
termos do presente regulamento ou de 
regulamentos específicos. A homologação 
específica pode ser concedida pela 
autoridade responsável pela homologação 
ou, quando relevante, pela OCDE, à 
escolha do fabricante.

Or. en

Justificação

A homologação CE separada, concedida pela autoridade responsável pela homologação, já é 
obrigatória para obter a total homologação CE para o veículo completo. Se a homologação 
OCDE se tornar obrigatória criar-se-á um percurso de dupla homologação, com custos 
elevados (uma família de tractores pode ter até 2-3 cabinas). A OCDE é uma organização 
não UE e o centro de coordenação que concede a homologação final não tem qualquer 
relação com a autoridade responsável pela homologação. Os fabricantes não podem ser 
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forçados a afectar recursos adicionais à OCDE.

Alteração 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 44.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Os relatórios de ensaio completos 
elaborados com base nos códigos OCDE 
normalizados enumerados no anexo I, 
adoptados segundo as regras gerais da 
OCDE, podem ser utilizados como 
alternativa aos relatórios redigidos nos 
termos do presente regulamento ou de 
regulamentos específicos.

2. Os relatórios de ensaio elaborados com 
base nos códigos OCDE normalizados 
enumerados no anexo I, ou normas 
equivalentes, podem ser utilizados como 
alternativa aos relatórios redigidos nos 
termos do presente regulamento ou de 
regulamentos específicos. A homologação 
específica pode ser concedida pela 
autoridade responsável pela homologação 
ou, quando relevante, pela OCDE, à 
escolha do fabricante.

Or. en

Alteração 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Capítulo 16 – título

Texto proposto pela Comissão Alteração

Acesso à informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos

Acesso à informação relativa à reparação e 
manutenção de tractores

Or. en

Justificação

De acordo com o estudo do PE para a IMCO solicitando uma legislação específica sobre 
informação relativa à reparação e manutenção de veículos agrícolas e florestais, e segundo o 
princípio da proporcionalidade as obrigações de IRM devem aplicar-se apenas aos tractores 
e não às categorias R (reboques) e S (equipamentos rebocados intermutáveis,) pois estas 
últimas são produzidas unicamente em pequenas quantidades, em numerosos modelos 
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diferentes e sobretudo por PME. 

Alteração 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Capítulo 16 – título

Texto proposto pela Comissão Alteração

Acesso à informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos

Acesso à informação relativa à reparação e 
manutenção de tractores

Or. en

Alteração 360
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Capítulo 16 – título

Texto proposto pela Comissão Alteração

Acesso à informação relativa à reparação 
e manutenção de veículos

Suprimido

Or. en

Alteração 361
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 47.º

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 47.º Suprimido

Origações dos fabricantes
1. Os fabricantes devem facultar aos 
operadores independentes, através de 
sítios web, acesso ilimitado e normalizado 
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à informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos, de um modo 
fácil e rápido. Em particular, este acesso 
deve ser facultado de modo não 
discriminatório, em comparação com o 
acesso concedido a oficinas de reparação 
e representantes autorizados.
Esta informação inclui toda a informação 
requerida para montar peças ou outro 
equipamento no veículo.
2. Os fabricantes devem pôr à disposição 
dos operadores independentes, bem como 
das oficinas de reparação e representantes 
autorizados, documentação em matéria de 
formação.
3. As informações referidas no n.º 1 
devem incluir obrigatoriamente os 
seguintes elementos: 
a) O número inequívoco de identificação 
do veículo;
b) Manuais de manutenção, incluindo 
registos de reparações e de manutenção;
c) Manuais técnicos;
d) Informações sobre componentes e 
diagnóstico (por exemplo, valores teóricos 
mínimos e máximos das medições);
e) Diagramas de cablagem;
f) Códigos de diagnóstico de anomalias, 
incluindo códigos específicos do 
fabricante;
g) Número de identificação da calibragem 
de software aplicável ao modelo de 
veículo;
h) Informações relativas a, e fornecidas 
por meio de, ferramentas e equipamentos 
exclusivos;
i) Informações sobre registos de dados e 
dados de monitorização bidireccional e 
ensaio;
j) Unidades de trabalho.
4. Os representantes ou oficinas de 
reparação autorizados no âmbito do 
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sistema de distribuição de um 
determinado fabricante devem ser 
considerados operadores independentes 
para efeitos do presente regulamento 
desde que prestem serviços de reparação 
ou de manutenção de veículos não 
produzidos pelo fabricante a cujo sistema 
de distribuição pertencem.
5. A informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos deve estar 
permanentemente disponível, salvo na 
medida do necessário para efeitos de 
manutenção do sistema de informação.
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6. Para efeitos de fabrico e manutenção 
de peças de substituição ou acessórios 
compatíveis com os sistemas OBD e de 
ferramentas de diagnóstico e equipamento 
de ensaio, os fabricantes devem fornecer a 
informação adequada relativa ao sistema 
OBD e à reparação e manutenção de 
veículos de forma não discriminatória a 
qualquer fabricante ou oficina de 
reparação de componentes, ferramentas 
de diagnóstico ou equipamento de ensaio 
interessado.
7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações pertinentes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 
manutenção de veículos de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
instalador ou oficina de reparação 
interessados de equipamentos para 
veículos movidos a combustíveis 
alternativos.
8. Ao requerer uma homologação UE ou 
homologação nacional, o fabricante deve 
apresentar à entidade homologadora 
prova do cumprimento do presente 
regulamento no tocante à informação 
requerida no presente artigo.
Se essa informação ainda não estiver 
disponível, ou não for ainda conforme 
com o disposto no presente regulamento e 
respectivas medidas de execução aquando 
da apresentação do pedido de 
homologação, o fabricante deve 
fornecê-la no prazo de seis meses a contar 
da data de homologação.
9. Caso a prova de conformidade não seja 
fornecida nesse prazo, a entidade 
homologadora toma medidas adequadas 
para garantir a conformidade.
10. O fabricante deve disponibilizar no 
seus sítios Web as alterações e os 
aditamentos subsequentes à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos, em simultâneo com a sua 
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comunicação às oficinas de reparação 
autorizadas.
11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um veículo serem 
mantidos numa base de dados central do 
fabricante ou em seu nome, as oficinas de 
reparação independentes devem ter acesso 
gratuito aos mesmos, devendo estar 
habilitadas a introduzir informação sobre 
os trabalhos de reparação e manutenção 
que tiverem executado.
12. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, nos termos do 
artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições pormenorizadas 
no que respeita ao acesso à informação 
sobre reparação e manutenção, mormente 
às especificações técnicas respeitantes ao 
modo como essa informação deve ser 
fornecida.

Or. en

Alteração 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os fabricantes devem facultar aos 
operadores independentes, através de sítios 
web, acesso ilimitado e normalizado à 
informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos, de um modo fácil 
e rápido. Em particular, este acesso deve
ser facultado de modo não discriminatório, 
em comparação com o acesso concedido a 
oficinas de reparação e representantes 
autorizados.

Os fabricantes devem facultar aos 
operadores independentes, representantes 
autorizados e oficinas de reparação, 
através de sítios web, acesso idêntico à 
informação relativa à reparação e 
manutenção de tractores, utilizando um 
formato normalizado, de um modo fácil e
rápido. Em especial, este acesso será
facultado de modo não discriminatório, em 
comparação com o acesso concedido a 
oficinas de reparação e representantes 
autorizados.

Or. en
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Justificação

Os operadores independentes devem receber a mesma informação que é facultada às oficinas 
de reparação e representantes autorizados, num formato normalizado e de modo não 
discriminatório.  São introduzidas alterações de modo a realçar que todos os operadores são 
iguais perante o fabricante. A informação fornecida é enunciada no artigo 47.°, n.° 3.

Alteração 363
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os fabricantes devem facultar aos 
operadores independentes, através de sítios 
web, acesso ilimitado e normalizado à 
informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos, de um modo fácil 
e rápido. Em particular, este acesso deve
ser facultado de modo não discriminatório, 
em comparação com o acesso concedido a 
oficinas de reparação e representantes 
autorizados.

Os fabricantes devem facultar aos 
operadores independentes, representantes 
autorizados e oficinas de reparação,
através de sítios web, acesso idêntico à 
informação relativa à reparação e 
manutenção de tractores, utilizando um 
formato normalizado, de um modo fácil e 
rápido. Este acesso será facultado de modo 
não discriminatório. O "software" 
fundamental para o funcionamento 
correcto dos sistemas de comando de 
segurança e ambiental ficarão 
restringidos à reparação e manutenção, 
excluindo assim o "software"destinado à 
alteração de parâmetros e conjuntos de 
dados.

Or. en

Alteração 364
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.° – n.° 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A Até a Comissão adoptar uma norma 
comum quanto à informação fornecida 
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aos operadores independentes, esta deve 
ser facultada de modo coerente e 
susceptível de ser tratada pelos operadores 
independentes mediante um esforço 
razoável.

Or. en

Justificação

Princípios para medidas transitórias a aplicar antes da adopção de uma norma comum pela 
Comissão.

Alteração 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Esta informação inclui toda a informação 
requerida para montar peças ou outro 
equipamento no veículo.

Esta informação inclui toda a informação 
requerida para montar peças ou outro 
equipamento no tractor.

Or. en

Justificação

De acordo com o estudo do PE para a IMCO solicitando uma legislação específica sobre 
informação relativa à reparação e manutenção de veículos agrícolas e florestais, e segundo o 
princípio da proporcionalidade as obrigações de IRM devem aplicar-se apenas aos tractores 
e não às categorias R (reboques) e S (equipamentos rebocados intermutáveis), pois estas 
últimas são produzidas unicamente em pequenas quantidades, em numerosos modelos 
diferentes e sobretudo por PME. 

Alteração 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Esta informação inclui toda a informação Esta informação inclui toda a informação 
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requerida para montar peças ou outro 
equipamento no veículo.

requerida para montar peças ou outro 
equipamento no tractor.

Or. en

Alteração 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A Até a Comissão adoptar uma norma 
comum quanto à informação fornecida 
aos operadores independentes, esta deve 
ser facultada de modo coerente e 
susceptível de ser tratada pelos operadores 
independentes mediante um esforço 
razoável.

Or. en

Justificação

Princípios para medidas transitórias a aplicar antes da adopção de uma norma comum pela 
Comissão.

Alteração 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Os fabricantes devem pôr à disposição 
dos operadores independentes, bem como 
das oficinas de reparação e representantes 
autorizados, documentação em matéria de 
formação.

2. Exceptuando o "software" destinado à 
alteração de parâmetros e conjuntos de 
dados, os fabricantes devem pôr à 
disposição dos operadores independentes, 
bem como das oficinas de reparação e 
representantes autorizados, documentação 
em matéria de formação e as ferramentas 
relacionadas adequadas. Devem 
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proporcionar igualmente formação 
apropriada em relação ao 
descarregamento do "software" e à gestão 
dos códigos de diagnóstico de anomalias.

Or. en

Justificação

O "software" não pode ser manipulado pelos operadores (autorizados ou independentes). 
Isso corresponde a uma ingerência abusiva. Apenas o fabricante tem o direito e a 
responsabilidade de alterar o "software". Os operadores podem apenas descarregá-lo para o 
módulo de um tractor.

Alteração 369
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Os fabricantes devem pôr à disposição 
dos operadores independentes, bem como 
das oficinas de reparação e representantes 
autorizados, documentação em matéria de 
formação.

2. Exceptuando o"software" destinado à 
alteração de parâmetros e conjuntos de 
dados, os fabricantes devem pôr à 
disposição dos operadores independentes, 
bem como das oficinas de reparação e 
representantes autorizados, documentação 
em matéria de formação e as ferramentas 
relacionadas adequadas. Devem 
proporcionar igualmente formação 
apropriada em relação ao 
descarregamento do "software" e à gestão 
dos códigos de diagnóstico de anomalias.

Or. en

Justificação

O "software" não pode ser manipulado pelos operadores (autorizados ou independentes). 
Isso corresponde a uma ingerência abusiva. Apenas o fabricante tem o direito e a 
responsabilidade de alterar o "software". Os operadores podem apenas descarregá-lo para o 
módulo de um tractor.



PE475.768v01-00 44/72 AM\881687PT.doc

PT

Alteração 370
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Os fabricantes devem pôr à disposição 
dos operadores independentes, bem como 
das oficinas de reparação e representantes 
autorizados, documentação em matéria de 
formação.

2. Os fabricantes devem pôr à disposição 
dos operadores independentes, bem como 
das oficinas de reparação e representantes 
autorizados, documentação em matéria de 
formação e as ferramentas necessárias 
(excepto o "software"destinado à 
alteração de parâmetros e conjuntos de 
dados);

Or. en

Alteração 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A Para garantir a segurança funcional 
do veículo e a protecção ambiental, será 
definida e estabelecida uma norma pela 
autoridade nacional relevante para 
certificar a qualidade e capacidade das 
oficinas de reparação. Será 
proporcionada formação específica e 
adequada pelos fabricantes, sujeita ao 
pagamento de uma taxa razoável.

Or. en

Justificação

O tractor é um produto muito complexo e não normalizado;  além disso, existem milhares de 
diferentes modelos de tractores no mercado. Um manual ou um sítio web não são suficientes 
para ensinar a reparar tractores.  Os fabricantes já estão a avaliar as capacidades técnicas 
das oficinas de reparação autorizadas, facultando-lhes formação adequada. Também a 
capacidade e a qualidade dos operadores independentes têm de ser certificadas.
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Alteração 372
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A Para garantir a segurança funcional 
do veículo e a protecção ambiental, será 
definida e estabelecida uma norma pela 
autoridade nacional relevante para 
certificar a qualidade e capacidade das 
oficinas de reparação. Será 
proporcionada formação específica e 
adequada pelos fabricantes, sujeita ao 
pagamento de uma taxa razoável.

Or. en

Justificação

O tractor é um produto muito complexo e não normalizado;  além disso, existem milhares de 
diferentes modelos de tractores no mercado. Um manual ou um sítio web não são suficientes 
para ensinar a reparar tractores.  Os fabricantes já estão a avaliar as capacidades técnicas 
das oficinas de reparação autorizadas, facultando-lhes formação adequada. Também a 
capacidade e a qualidade dos operadores independentes têm de ser certificadas.

Alteração 373
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A Para garantir a segurança funcional 
do veículo e a protecção ambiental, será 
definida e estabelecida uma norma pela 
autoridade nacional relevante para 
certificar a qualidade e capacidade das 
oficinas de reparação. Será 
proporcionada formação específica e 
adequada pelos fabricantes, sujeita ao 
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pagamento de uma taxa razoável.

Or. en

Alteração 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 3 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. As informações referidas no n.º 1 devem 
incluir obrigatoriamente os seguintes 
elementos:

3. As informações referidas no n.° 1 devem 
incluir os seguintes elementos:

Or. en

Justificação

O estudo de avaliação de impacto anexo ao projecto de regulamento não aborda a questão 
da IRM. Isto não é consistente com os princípios da regulamentação inteligente defendidos 
pelo PE. Copiar simplesmente a IRM aplicável aos automóveis e veículos comerciais é 
inadequado. Conforme realçado nas conclusões do documento de trabalho sobre o acesso à 
informação relativa à reparação e manutenção solicitado pela IMCO, é necessária uma 
legislação específica para este acesso à IRM aplicável aos tractores, coerente com as 
especificidades destes. 

Alteração 375
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 3 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. As informações referidas no n.º 1 devem 
incluir obrigatoriamente os seguintes 
elementos:

3. As informações referidas no n.° 1 devem 
incluir os seguintes elementos:

Or. en
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Justificação

The information listed is not based on a sound assessment. The Impact Assessment 
accompanying the draft Regulation is not addressing the RMI issue. This is inconsistent with 
the Smart Regulation principles recently endorsed by the EP. A copy and paste with the RMI 
applicable to passenger cars (Regulation 715/2007) and commercial vehicles (Regulation 
595/2009) is therefore inappropriate. As underlined in the conclusions of the “ Briefing 
Paper “ on access to repair and maintenance information requested by IMCO,  a tailor-made 
legislation for access to RMI applicable to tractors is needed, consistent with tractors 
specificities.

Alteração 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 3 – alínea g)

Texto proposto pela Comissão Alteração

g) Número de identificação da calibragem 
de software aplicável ao modelo de 
veículo;

g) número da peça do "software" aplicável 
ao modelo de veículo;

Or. en

Justificação

O "software" é um componente do veículo, tal como uma peça de equipamento (por exemplo, 
a transmissão ou um parafuso). O "software" tem um "número de peça" que identifica as 
características e os tipos de veículo em que pode ser descarregado. Esta é a informação 
actualmente facultada pelas oficinas de reparação autorizadas.

Alteração 377
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 3 – alínea g)

Texto proposto pela Comissão Alteração

g) Número de identificação da calibragem 
de software aplicável ao modelo de 
veículo;

g) número da peça do "software" aplicável 
ao modelo de veículo;
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Or. en

Justificação

O "software" é um componente do veículo, tal como uma peça de equipamento (por exemplo, 
a transmissão ou um parafuso). O "software" tem um "número de peça" que identifica as 
características e os tipos de veículo em que pode ser descarregado. Esta é a informação 
actualmente facultada pelas oficinas de reparação autorizadas.

Alteração 378
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 47 – parágrafo 3 – alínea g)

Texto proposto pela Comissão Alteração

g) Número de identificação da calibragem 
de software aplicável ao modelo de 
veículo;

g) número da peça do "software" aplicável 
ao modelo de veículo;

Or. en

Alteração 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3 – alínea i)

Texto proposto pela Comissão Alteração

i) Informações sobre registos de dados e 
dados de monitorização bidireccional e 
ensaio;

i) Informações técnicas;

Or. en

Justificação

A monitorização bidireccional não é aplicável ao sector dos tractores.  Tal deve-se, 
sobretudo, ao facto de os tractores, ao contrário dos automóveis, terem uma elevada 
diversidade de modelos com pequenos volumes por modelo.  É evidente que esse 
investimento, justificado no caso dos automóveis, seria excessivo no caso dos tractores.  Os 
fabricantes facultam informação geral a todas as oficinas de reparação, independentes ou 
autorizadas. 
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Alteração 380
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3 – alínea i)

Texto proposto pela Comissão Alteração

i) Informações sobre registos de dados e 
dados de monitorização bidireccional e 
ensaio;

i) Informações técnicas;

Or. en

Justificação

A monitorização bidireccional não é aplicável ao sector dos tractores.  Tal deve-se, 
sobretudo, ao facto de os tractores, ao contrário dos automóveis, terem uma elevada 
diversidade de modelos com pequenos volumes por modelo.  É evidente que esse 
investimento, justificado no caso dos automóveis, seria excessivo no caso dos tractores.  Os 
fabricantes facultam informação geral a todas as oficinas de reparação, independentes ou 
autorizadas. 

Alteração 381
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3 – alínea i)

Texto proposto pela Comissão Alteração

i) Informações sobre registos de dados e 
dados de monitorização bidireccional e 
ensaio;

i) Informações sobre registos de dados,
dados de ensaio e informações técnicas; 

Or. en

Alteração 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.° 3 – alínea j)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

j) Unidades de trabalho. Suprimido

Or. en

Justificação

Esta prescrição não se encontra incluída nos Regulamentos 715/2007 e 595/2009, 
respectivamente relativos à homologação e à IRM de automóveis e camiões. As unidades de 
trabalho são geralmente utilizadas pelos fabricantes para gerir reclamações ao abrigo da 
garantia. A garantia não tem qualquer relação com os operadores independentes, logo não 
há necessidade de facultar esta informação.

Alteração 383
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.° 3 – alínea j)

Texto proposto pela Comissão Alteração

j) Unidades de trabalho. Suprimido

Or. en

Justificação

Esta prescrição não se encontra incluída nos Regulamentos 715/2007 e 595/2009, 
respectivamente relativos à homologação e à IRM de automóveis e camiões. As unidades de 
trabalho são geralmente utilizadas pelos fabricantes para gerir reclamações ao abrigo da 
garantia. A garantia não tem qualquer relação com os operadores independentes, logo não 
há necessidade de facultar esta informação.

Alteração 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Os representantes ou oficinas de 
reparação autorizados no âmbito do 

4. Os representantes ou oficinas de 
reparação autorizados no âmbito do 
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sistema de distribuição de um determinado 
fabricante devem ser considerados 
operadores independentes para efeitos do 
presente regulamento desde que prestem 
serviços de reparação ou de manutenção de 
veículos não produzidos pelo fabricante a 
cujo sistema de distribuição pertencem.

sistema de distribuição de um determinado 
fabricante devem ser considerados 
operadores independentes para efeitos do 
presente regulamento desde que prestem 
serviços de reparação ou de manutenção de 
tractores não produzidos pelo fabricante a 
cujo sistema de distribuição pertencem.

Or. en

Alteração 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Os representantes ou oficinas de 
reparação autorizados no âmbito do 
sistema de distribuição de um determinado 
fabricante devem ser considerados 
operadores independentes para efeitos do 
presente regulamento desde que prestem 
serviços de reparação ou de manutenção de 
veículos não produzidos pelo fabricante a 
cujo sistema de distribuição pertencem.

4. Os representantes ou oficinas de 
reparação autorizados no âmbito do 
sistema de distribuição de um determinado 
fabricante devem ser considerados 
operadores independentes para efeitos do 
presente regulamento desde que prestem 
serviços de reparação ou de manutenção de 
tractores não produzidos pelo fabricante a 
cujo sistema de distribuição pertencem.

Or. en

Alteração 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. A informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos deve estar 
permanentemente disponível, salvo na 
medida do necessário para efeitos de 
manutenção do sistema de informação.

5. A informação relativa à reparação e 
manutenção de tractores deve estar 
permanentemente disponível, salvo na 
medida do necessário para efeitos de 
manutenção do sistema de informação.
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Or. en

Alteração 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. A informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos deve estar 
permanentemente disponível, salvo na 
medida do necessário para efeitos de 
manutenção do sistema de informação.

5. A informação relativa à reparação e 
manutenção de tractores deve estar 
permanentemente disponível, salvo na 
medida do necessário para efeitos de 
manutenção do sistema de informação.

Or. en

Alteração 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

6. Para efeitos de fabrico e manutenção de 
peças de substituição ou acessórios 
compatíveis com os sistemas OBD e de 
ferramentas de diagnóstico e equipamento 
de ensaio, os fabricantes devem fornecer a 
informação adequada relativa ao sistema 
OBD e à reparação e manutenção de 
veículos de forma não discriminatória a 
qualquer fabricante ou oficina de reparação 
de componentes, ferramentas de 
diagnóstico ou equipamento de ensaio
interessado.

6. Para efeitos de fabrico e manutenção de 
peças de substituição ou acessórios 
compatíveis com os sistemas OBD e de 
ferramentas de diagnóstico e equipamento 
de ensaio, os fabricantes devem fornecer a 
informação adequada relativa ao sistema 
OBD e à reparação e manutenção de 
tractores de forma não discriminatória a 
qualquer fabricante ou oficina de reparação 
de componentes, ferramentas de 
diagnóstico ou equipamento de ensaio 
interessado.

Or. en
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Alteração 389
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

6. Para efeitos de fabrico e manutenção de 
peças de substituição ou acessórios 
compatíveis com os sistemas OBD e de 
ferramentas de diagnóstico e equipamento 
de ensaio, os fabricantes devem fornecer a 
informação adequada relativa ao sistema 
OBD e à reparação e manutenção de 
veículos de forma não discriminatória a 
qualquer fabricante ou oficina de reparação 
de componentes, ferramentas de 
diagnóstico ou equipamento de ensaio 
interessado.

6. Para efeitos de fabrico e manutenção de 
peças de substituição ou acessórios 
compatíveis com os sistemas OBD e de 
ferramentas de diagnóstico e equipamento 
de ensaio, os fabricantes devem fornecer a 
informação adequada relativa ao sistema 
OBD e à reparação e manutenção de 
tractores de forma não discriminatória a 
qualquer fabricante ou oficina de reparação 
de componentes, ferramentas de 
diagnóstico ou equipamento de ensaio 
interessado.

Or. en

Justificação

De acordo com o estudo do PE para a IMCO solicitando uma legislação específica sobre 
informação relativa à reparação e manutenção de veículos agrícolas e florestais e segundo o 
princípio da proporcionalidade as obrigações de IRM devem aplicar-se apenas aos tractores 
e não às categorias R (reboques) e S (equipamentos rebocados intermutáveis), pois estas 
últimas são produzidas unicamente em pequenas quantidades, em numerosos modelos 
diferentes e sobretudo por PME. 

Alteração 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

6. Para efeitos de fabrico e manutenção de 
peças de substituição ou acessórios 
compatíveis com os sistemas OBD e de 
ferramentas de diagnóstico e equipamento 
de ensaio, os fabricantes devem fornecer a 
informação adequada relativa ao sistema 

6. Para efeitos de fabrico e manutenção de 
peças de substituição ou acessórios 
compatíveis com os sistemas OBD e de 
ferramentas de diagnóstico e equipamento 
de ensaio, os fabricantes devem fornecer a 
informação adequada relativa ao sistema 
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OBD e à reparação e manutenção de 
veículos de forma não discriminatória a 
qualquer fabricante ou oficina de reparação 
de componentes, ferramentas de 
diagnóstico ou equipamento de ensaio 
interessado.

OBD e à reparação e manutenção de 
tractores de forma não discriminatória a 
qualquer fabricante ou oficina de reparação 
de componentes, ferramentas de 
diagnóstico ou equipamento de ensaio 
interessado.

Or. en

Alteração 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações pertinentes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 
manutenção de veículos de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
instalador ou oficina de reparação 
interessados de equipamentos para veículos 
movidos a combustíveis alternativos.

7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações pertinentes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 
manutenção de tractores de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
instalador ou oficina de reparação 
interessados de equipamentos para 
tractores movidos a combustíveis 
alternativos.

Or. en

Alteração 392
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações pertinentes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 

7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações pertinentes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 
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manutenção de veículos de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
instalador ou oficina de reparação 
interessados de equipamentos para veículos 
movidos a combustíveis alternativos.

manutenção de tractores de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
instalador ou oficina de reparação 
interessados de equipamentos para 
tractores movidos a combustíveis 
alternativos.

Or. en

Justificação

De acordo com o estudo do PE para a IMCO solicitando uma legislação específica sobre 
informação relativa à reparação e manutenção de veículos agrícolas e florestais, e segundo o 
princípio da proporcionalidade as obrigações de IRM devem aplicar-se apenas aos tractores 
e não às categorias R (reboques) e S (equipamentos rebocados intermutáveis), pois estas 
últimas são produzidas unicamente em pequenas quantidades, em numerosos modelos 
diferentes e sobretudo por PME. 

Alteração 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações pertinentes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 
manutenção de veículos de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
instalador ou oficina de reparação 
interessados de equipamentos para veículos 
movidos a combustíveis alternativos.

7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações pertinentes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 
manutenção de tractores de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
instalador ou oficina de reparação 
interessados de equipamentos para 
tractores movidos a combustíveis 
alternativos.

Or. en

Alteração 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

10. O fabricante deve disponibilizar no 
seus sítios Web as alterações e os 
aditamentos subsequentes à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos, em simultâneo com a sua 
comunicação às oficinas de reparação 
autorizadas.

10. O fabricante deve disponibilizar no 
seus sítios Web as alterações e os 
aditamentos subsequentes à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
tractores, em simultâneo com a sua 
comunicação às oficinas de reparação 
autorizadas.

Or. en

Alteração 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

10. O fabricante deve disponibilizar no 
seus sítios Web as alterações e os 
aditamentos subsequentes à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos, em simultâneo com a sua 
comunicação às oficinas de reparação 
autorizadas.

10. O fabricante deve disponibilizar no 
seus sítios Web as alterações e os 
aditamentos subsequentes à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
tractores, em simultâneo com a sua 
comunicação às oficinas de reparação 
autorizadas.

Or. en

Alteração 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 11

Texto proposto pela Comissão Alteração

11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um veículo serem mantidos 
numa base de dados central do fabricante 

11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um tractor serem mantidos 
numa base de dados central do fabricante 
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ou em seu nome, as oficinas de reparação 
independentes devem ter acesso gratuito
aos mesmos, devendo estar habilitadas a 
introduzir informação sobre os trabalhos de 
reparação e manutenção que tiverem 
executado.

ou em seu nome, as oficinas de reparação 
independentes devem ter acesso, quando 
devidamente justificado e por uma taxa 
razoável, aos mesmos, devendo estar 
habilitadas a introduzir informação sobre 
os trabalhos de reparação e manutenção 
que tiverem executado.

Or. en

Justificação

Por uma questão de coerência com o artigo 49.°, o acesso a informação relativa à reparação 
e manutenção deve estar sujeito ao pagamento de uma taxa razoável.

Alteração 397
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 11

Texto proposto pela Comissão Alteração

11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um veículo serem mantidos 
numa base de dados central do fabricante 
ou em seu nome, as oficinas de reparação 
independentes devem ter acesso gratuito
aos mesmos, devendo estar habilitadas a 
introduzir informação sobre os trabalhos de 
reparação e manutenção que tiverem 
executado.

11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um tractor serem mantidos 
numa base de dados central do fabricante 
ou em seu nome, as oficinas de reparação 
independentes devem ter acesso, quando 
devidamente justificado e por uma taxa 
razoável, aos mesmos, devendo estar 
habilitadas a introduzir informação sobre 
os trabalhos de reparação e manutenção 
que tiverem executado.

Or. en

Justificação

De acordo com o estudo do PE para a IMCO solicitando uma legislação específica sobre 
informação relativa à reparação e manutenção de veículos agrícolas e florestais, e segundo o 
princípio da proporcionalidade as obrigações de IRM devem aplicar-se apenas aos tractores 
e não às categorias R (reboques) e S (equipamentos rebocados intermutáveis), pois estas 
últimas são produzidas unicamente em pequenas quantidades, em numerosos modelos 
diferentes e sobretudo por PME.  Por uma questão de coerência com o artigo 49.°, o acesso a 
informação relativa à reparação e manutenção deve estar sujeito ao pagamento de uma taxa 
razoável.



PE475.768v01-00 58/72 AM\881687PT.doc

PT

Alteração 398
Malcolm Harbour
Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 11

Texto proposto pela Comissão Alteração

11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um veículo serem mantidos 
numa base de dados central do fabricante 
ou em seu nome, as oficinas de reparação 
independentes devem ter acesso gratuito
aos mesmos, devendo estar habilitadas a 
introduzir informação sobre os trabalhos de 
reparação e manutenção que tiverem 
executado.

11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um tractor serem mantidos 
numa base de dados central do fabricante 
ou em seu nome, as oficinas de reparação 
independentes devem ter acesso aos 
mesmos, devendo estar habilitadas a 
introduzir informação sobre os trabalhos de 
reparação e manutenção que tiverem 
executado.

Or. en

Alteração 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini
Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 12

Texto proposto pela Comissão Alteração

12. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, nos termos do 
artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições pormenorizadas 
no que respeita ao acesso à informação 
sobre reparação e manutenção, mormente 
às especificações técnicas respeitantes ao 
modo como essa informação deve ser 
fornecida.

12. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, nos termos do 
artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições pormenorizadas 
no que respeita ao acesso à informação 
sobre reparação e manutenção de tractores, 
mormente às especificações técnicas 
respeitantes ao modo como essa 
informação deve ser fornecida.

A Comissão deve assegurar que a 
informação facultada e os procedimentos 
associados obedecem aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, tanto 
no que respeita ao volume de vendas de
tipos de veículo como à dimensão dos 
fabricantes.  As PME devem ser 
merecedoras de especial atenção.
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Or. en

Justification

In line with the EP study for IMCO requesting a tailor-made legislation on repair and 
maintenance information for agricultural and forestry vehicles, the regulation has to consider 
the specificity of tractors and agricultural machinery world (more than 50 European 
manufacturers, many of them SMEs, and thousands of models, often produced in small 
quantities). The principle of proportionality needs to be introduced to avoid that access to 
information applied to the tractor sector creates unreasonable obligations, taken into account 
the structure of the tractor sector, with unsustainable costs for the manufacturers.

Alteração 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 12

Texto proposto pela Comissão Alteração

12. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, nos termos do 
artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições pormenorizadas 
no que respeita ao acesso à informação 
sobre reparação e manutenção, mormente 
às especificações técnicas respeitantes ao 
modo como essa informação deve ser 
fornecida.

12. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, nos termos do 
artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições pormenorizadas 
no que respeita ao acesso à informação 
sobre reparação e manutenção, mormente 
às especificações técnicas respeitantes ao 
modo como essa informação deve ser 
fornecida.

No entanto, a Comissão deve assegurar 
que a informação facultada e os 
procedimentos associados são 
proporcionados em relação ao objectivo e 
não sobrecarregam, de forma 
desproporcionada, as PME; a Comissão 
deve garantir, em particular, que o 
limitado volume de vendas de certos tipos 
de veículos e modelos abrangidos é 
tomado em devida consideração. 

Or. en

Alteração 401
Amalia Sartori
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Proposta de regulamento
Artigo 47.º – n.º 12

Texto proposto pela Comissão Alteração

12. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, nos termos do 
artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições pormenorizadas 
no que respeita ao acesso à informação 
sobre reparação e manutenção, mormente 
às especificações técnicas respeitantes ao 
modo como essa informação deve ser 
fornecida.

12. Devem ser delegados poderes na 
Comissão para adoptar, nos termos do 
artigo 57.º, um acto delegado que 
estabelece as prescrições pormenorizadas 
no que respeita ao acesso à informação 
sobre reparação e manutenção de tractores, 
mormente às especificações técnicas 
respeitantes ao modo como essa 
informação deve ser fornecida.

Or. en

Justificação

De acordo com o estudo do PE para a IMCO solicitando uma legislação específica sobre 
informação relativa à reparação e manutenção de veículos agrícolas e florestais, e segundo o 
princípio da proporcionalidade as obrigações de IRM devem aplicar-se apenas aos tractores 
e não às categorias R (reboques) e S (equipamentos rebocados intermutáveis), pois estas 
últimas são produzidas unicamente em pequenas quantidades, em numerosos modelos 
diferentes e sobretudo por PME. 

Alteração 402
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 48.º

Texto proposto pela Comissão Alteração

Divisão das obrigações em caso de vários 
titulares de uma homologação

Suprimido

No caso de homologação fase a fase, 
incluindo a homologação multifaseada, o 
fabricante responsável pela respectiva 
homologação será também responsável 
pela comunicação da informação sobre 
reparação respeitante ao sistema, 
componente ou unidade técnica em 
questão, ou respeitantes a uma dada fase, 
tanto ao fabricante final como aos 
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operadores independentes.
O fabricante final é responsável pela 
prestação das informações que digam 
respeito ao veículo no seu todo aos 
operadores independentes.

Or. en

Alteração 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 48.º – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

O fabricante final é responsável pela 
prestação das informações que digam 
respeito ao veículo no seu todo aos 
operadores independentes.

O fabricante final ficará responsável pela 
prestação das informações que digam 
respeito ao tractor no seu todoaos 
operadores independentes.

Or. en

Alteração 404
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 49.º

Texto proposto pela Comissão Alteração

Taxas de acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos

Suprimido

1. Os fabricantes podem cobrar taxas 
razoáveis e proporcionadas para o acesso 
à informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos abrangida pelo 
presente regulamento.
2. Considera-se que tais taxas não são 
razoáveis nem proporcionadas se 
desencorajarem o acesso por não terem 
em conta em que medida o operador 
independente o utiliza. Os fabricantes 
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devem disponibilizar a informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos numa periodicidade diária, 
mensal e anual, prevendo taxas variáveis 
em função dos períodos de tempo para os 
quais é concedido o acesso a essa 
informação.

Or. en

Alteração 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 49 – título

Texto proposto pela Comissão Alteração

Taxas de acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos

Taxas de acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de tractores

Or. en

Alteração 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 49.º – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Os fabricantes podem cobrar taxas 
razoáveis e proporcionadas para o acesso à 
informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos abrangida pelo 
presente regulamento.

1. Os fabricantes podem cobrar taxas 
razoáveis e proporcionadas para o acesso à 
informação relativa à reparação e 
manutenção de tractores, ferramentas de 
trabalho, acesso ao sítio web e cursos de 
formação abrangidos pelo presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O objectivo consiste em realçar o que é necessário e o que os fabricantes têm de facultar 
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para a reparação e manutenção. Por este "pacote completo" todos os operadores têm de 
pagar uma taxa razoável.

Alteração 407
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 49.º – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Os fabricantes podem cobrar taxas 
razoáveis e proporcionadas para o acesso à
informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos abrangida pelo 
presente regulamento.

1. Os fabricantes podem cobrar taxas 
razoáveis e proporcionadas pela 
informação relativa à reparação e 
manutenção de tractores, ferramentas de 
trabalho e acesso ao sítio web abrangidos
pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 408
Pier Antonio Panzeri
Proposta de regulamento
Artigo 49.º – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Os fabricantes podem cobrar taxas 
razoáveis e proporcionadas para o acesso à 
informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos abrangida pelo 
presente regulamento.

1. Os fabricantes podem cobrar taxas 
razoáveis e proporcionadas para o acesso à 
informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos, ferramentas de 
trabalho e cursos de formação abrangidos
pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 49.º – n.º 2
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Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Considera-se que tais taxas não são 
razoáveis nem proporcionadas se 
desencorajarem o acesso por não terem em 
conta em que medida o operador 
independente o utiliza. Os fabricantes 
devem disponibilizar a informação relativa 
à reparação e manutenção de veículos
numa periodicidade diária, mensal e anual, 
prevendo taxas variáveis em função dos 
períodos de tempo para os quais é 
concedido o acesso a essa informação.

2. Considera-se que tais taxas não são 
razoáveis nem proporcionadas se 
desencorajarem o acesso por não terem em 
conta em que medida o operador 
independente o utiliza. Os fabricantes 
devem disponibilizar a informação relativa 
à reparação e manutenção de tractores
numa periodicidade diária, mensal e anual, 
prevendo taxas variáveis em função dos 
períodos de tempo para os quais é 
concedido o acesso a essa informação.

Or. en

Justificação

De acordo com o estudo do PE para a IMCO solicitando uma legislação específica sobre 
informação relativa à reparação e manutenção de veículos agrícolas e florestais, e segundo o 
princípio da proporcionalidade as obrigações de IRM devem aplicar-se apenas aos tractores 
e não às categorias R (reboques) e S (equipamentos rebocados intermutáveis), pois estas 
últimas são produzidas unicamente em pequenas quantidades, em numerosos modelos 
diferentes e sobretudo por PME. 

Alteração 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 49.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Considera-se que tais taxas não são 
razoáveis nem proporcionadas se 
desencorajarem o acesso por não terem em 
conta em que medida o operador 
independente o utiliza. Os fabricantes 
devem disponibilizar a informação relativa 
à reparação e manutenção de veículos
numa periodicidade diária, mensal e anual, 
prevendo taxas variáveis em função dos 
períodos de tempo para os quais é 
concedido o acesso a essa informação.

2. Considera-se que tais taxas não são 
razoáveis nem proporcionadas se 
desencorajarem o acesso por não terem em 
conta em que medida o operador 
independente o utiliza. Os fabricantes 
devem disponibilizar a informação relativa 
à reparação e manutenção de tractores
numa periodicidade diária, mensal e anual, 
prevendo taxas variáveis em função dos 
períodos de tempo para os quais é 
concedido o acesso a essa informação.
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Or. en

Alteração 411
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 50.º – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção dos fabricantes ao 
disposto no presente regulamento e tomam 
todas as medidas necessárias para garantir 
a sua execução. As sanções previstas 
devem ser efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros devem 
notificar essas disposições à Comissão até 
[6 meses após a publicação do presente 
regulamento] e qualquer alteração posterior 
das mesmas no mais breve prazo possível.

1. Os Estados-Membros estabelecem 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção dos fabricantes ao 
disposto no presente regulamento e tomam 
todas as medidas necessárias para garantir 
a sua execução. As sanções previstas 
devem ser efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros devem 
notificar essas disposições à Comissão até 
[24 meses após a publicação do presente 
regulamento] e qualquer alteração posterior 
das mesmas no mais breve prazo possível.

Or. en

Alteração 412
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 57-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

57-A Adopção de actos delegados

A Comissão adoptará os actos delegados a 
que é feita referência no artigo 7.º, n.º 4, 
artigo 8.º. nº 4, artigo 9.º, n.º 5, artigo 18.º, 
n.º 6, artigo 38.º, n.º 1, n.º 2 e n.º 3, artigo 
47.º, n.º 10, artigo 51.°, n.º 8, e artigo 56.º 
até 30 de Junho de 2013.

Or. en
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Alteração 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 60.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. As entidades homologadoras devem 
continuar a conceder a extensão da 
homologação a esses veículos, 
componentes e unidades técnicas nos 
termos da Directiva 2003/37/CE e de 
qualquer das directivas enumeradas no 
artigo 56.º, n.º 2.

2. As entidades homologadoras devem 
continuar a conceder a extensão da 
homologação a esses veículos, 
componentes e unidades técnicas nos 
termos da Directiva 2003/37/CE e de 
qualquer das directivas enumeradas no 
artigo 62.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

A Directiva 2003/37/CE será utilizada para conceder extensões às homologações existentes. 
Seria muito confuso utilizar os "novos" actos delegados ao abrigo da "antiga" 
directiva-quadro, pois não existiria qualquer correspondência directa entre a directiva e os 
actos delegados.

Alteração 414
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 60.º – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. As entidades homologadoras devem 
continuar a conceder a extensão da 
homologação a esses veículos, 
componentes e unidades técnicas nos 
termos da Directiva 2003/37/CE e de 
qualquer das directivas enumeradas no 
artigo 56.º, n.º 2.

2. As entidades homologadoras devem 
continuar a conceder a extensão da 
homologação a esses veículos, 
componentes e unidades técnicas nos 
termos da Directiva 2003/37/CE e de 
qualquer das directivas enumeradas no 
artigo 62.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

A Directiva 2003/37/CE será utilizada para conceder extensões às homologações existentes. 
Seria muito confuso utilizar os "novos" actos delegados ao abrigo da "antiga" 
directiva-quadro, pois não existiria qualquer correspondência directa entre a directiva e os 
actos delegados.

Alteração 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 61-A) (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

61-A Máquinas móveis não rodoviárias
Em [3 de Janeiro de 2013], a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta de harmonização 
da legislação dos Estados-Membros 
respeitante às prescrições técnicas 
aplicáveis às máquinas móveis não 
rodoviárias, seus sistemas e componentes, 
de modo a garantir um elevado nível de 
segurança rodoviária, tendo em 
consideração a legislação comunitária 
aplicável em vigor.

Or. en

Alteração 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 62.º – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A Directiva 2003/37/CE, assim como as 
Directivas 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 

1. A Directiva 2003/37/CE, assim como as 
Directivas 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
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2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/EC,  
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
são revogadas com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2014.

2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE,  
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
são revogadas com efeitos a partir da data 
referida no artigo 64.°, n.° 2.

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 64.°, n.° 2, modificado (alteração 22) 

Alteração 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 62.º – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A Directiva 2003/37/CE, assim como as 
Directivas 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/EC,  
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
são revogadas com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2014.

1. A Directiva 2003/37/CE, assim como as 
Directivas 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/EC,  
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
são revogadas com efeitos a partir das 
datas relevantes referidas no artigo 64.°.

Or. en

Alteração 418
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 62.º – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A Directiva 2003/37/CE, assim como as 
Directivas 74/347/CEE, 76/432/CEE, 

1. A Directiva 2003/37/CE, assim como as 
Directivas 74/347/CEE, 76/432/CEE, 



AM\881687PT.doc 69/72 PE475.768v01-00

PT

76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/EC,  
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
são revogadas com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2014.

76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/EC,  
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
são revogadas com efeitos a partir da data 
referida no artigo 64.°, n.° 2.

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 64.°, n.° 2, modificado (alteração 22) 

Alteração 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 
2014.

É aplicável a:

Or. en

Alteração 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 
2014.

Os Estados-Membros aplicarão o presente 
regulamento, a pedido do fabricante, a 
novos tipos de veículos a partir da data de 
entrada em vigor do último acto delegado 
aplivável à categoria do veículo, mas 
nunca antes de 1 de Janeiro de 2014;
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Or. en

Alteração 421
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 
2014.

É aplicável a:

a) novos tipos de veículos a partir de 1 de 
Janeiro de 2014, mas não antes de 
passados dois anos após a data de entrada 
em vigor do último acto delegado 
aplicável à categoria do veículo;
b) todos os veículos novos a partir de 1 
Janeiro de 2018, mas não antes de 
passados quatro anos após a data de 
entrada em vigor do último acto delegado 
aplicável à categoria do veículo.

Or. en

Justificação

Considera-se que uma abordagem faseada, conforme a planeada pela Directiva 2003/37/CE, 
separando as novas homologações da colocação no mercado, seria a mais indicada para a 
adaptação aos novos procedimentos sem provocar qualquer verdadeiro atraso.  Esta evitaria 
também a interferência nas cláusulas transitórias da legislação sobre emissões de escape. 
Julga-se apropriado introduzir gradualmente o presente regulamento, primeiro em relação 
às novas homologações e depois em relação às homologações em vigor. 

Alteração 422
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 
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2014. 2015.

Or. en

Alteração 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) novos tipos de veículos a partir de 1 de 
Janeiro de 2014, mas não antes de 
passados dois anos após a data de entrada 
em vigor do último acto delegado 
aplicável à categoria do veículo;

Or. en

Justificação

Considera-se que uma abordagem faseada, conforme a planeada pela Directiva 2003/37/CE, 
separando as novas homologações da colocação no mercado, seria a mais indicada para a 
adaptação aos novos procedimentos sem provocar qualquer verdadeiro atraso.  Esta evitaria 
também a interferência nas cláusulas transitórias da legislação sobre emissões de escape. 
Julga-se apropriado introduzir gradualmente o presente regulamento, primeiro em relação 
às novas homologações e depois em relação às homologações em vigor. 

Alteração 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1- alínea b) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b) todos os veículos novos a partir de 1 
Janeiro de 2018, mas não antes de 
passados quatro anos após a data de 
entrada em vigor do último acto delegado 
aplicável à categoria do veículo.

Or. en
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Justificação

Considera-se que uma abordagem faseada, conforme a planeada pela Directiva 2003/37/CE, 
separando as novas homologações da colocação no mercado, seria a mais indicada para a 
adaptação aos novos procedimentos sem provocar qualquer verdadeiro atraso.  Esta evitaria 
também interferência nas cláusulas transitórias da legislação sobre emissões de escape. 
Julga-se apropriado introduzir gradualmente o presente regulamento, primeiro em relação 
às novas homologações e depois em relação às homologações em vigor. 

Alteração 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 64.° – n.° 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A Os Estados-Membros aplicarão o 
presente regulamento a novos tipos de 
veículos dois anos após a data de entrada 
em vigor do último acto delegado 
aplicável à categoria do veículo;

Or. en

Alteração 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-B Os Estados-Membros aplicarão o 
presente regulamento a todos os veículos 
novos quatro anos após a data de entrada 
em vigor do último acto delegado;

Or. en


