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Alteração 14
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O presente regulamento deverá, por 
conseguinte, incluir também controlos do 
desempenho ambiental dos veículos em 
conformidade com as leis e normas 
europeias pertinentes, designadamente no 
que toca às emissões sonoras e de gases.

Or. en

Alteração 15
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor com pelo menos 
quatro rodas, afetos normalmente ao 
transporte rodoviário de mercadorias e 
com massa máxima autorizada não 
superior a 3500 kg – categoria N1;

Suprimido

Or. fr

Alteração 16
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5
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Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve efetuar, por 
ano civil, um número total de inspeções 
iniciais correspondente a pelo menos 5%
dos veículos definidos no artigo 3.º, ponto 
1, matriculados no seu território.

Cada Estado-Membro deve efetuar, por 
ano civil, um número total de inspeções 
iniciais correspondente a pelo menos 10%
dos veículos definidos no artigo 3.º, ponto 
1.

Or. en

Alteração 17
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve efetuar, por 
ano civil, um número total de inspeções 
iniciais correspondente a pelo menos 5% 
dos veículos definidos no artigo 3.º, ponto 
1, matriculados no seu território.

Cada Estado-Membro deve efetuar, por 
ano civil, um determinado número de 
inspeções iniciais. O objetivo poderá 
corresponder a 5% dos veículos definidos 
no artigo 3.º, ponto 1, matriculados no seu 
território.

Or. en

Justificação

Tendo em vista o princípio da subsidiariedade, o objetivo de 5% deveria ser apenas 
orientativo. Deve proporcionar-se flexibilidade aos Estados-Membros.

Alteração 18
Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As empresas devem assegurar a 
permanente aptidão para circular dos 
veículos que exploram.

3. As empresas devem assegurar a 
permanente aptidão para circular dos 
veículos que exploram.
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Os trabalhadores podem ser declarados 
responsáveis apenas se forem fornecidas 
provas de que os mesmos estavam cientes 
dos defeitos do veículo.

Or. fr

Alteração 19
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O inspetor pode decidir, com base nos 
resultados da inspeção inicial, submeter o 
veículo, ou o seu reboque, a uma inspeção 
minuciosa na estrada.

Se a inspeção inicial demonstrar a 
necessidade de uma inspeção mais 
detalhada, para uma avaliação completa 
do estado técnico do veículo, o inspetor
deve decidir, com base nos resultados da 
inspeção inicial, submeter o veículo, ou o 
seu reboque, a uma inspeção minuciosa na 
estrada

Or. en

Alteração 20
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– inconvenientes. − inconvenientes, nomeadamente 
emissões sonoras e emissões de gases, 
particularmente emissões de CO2 e de 
NOx.

Or. en
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Alteração 21
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– deficiências importantes, suscetíveis de 
prejudicar a segurança do veículo ou pôr 
em risco outros utentes da via pública, e 
outras anomalias de maior relevo;

– deficiências importantes, suscetíveis de 
prejudicar a segurança do veículo ou pôr 
em risco outros utentes da via pública, e
deficiências que representam um 
incumprimento das normas relevantes 
aplicáveis às emissões sonoras e de gases, 
particularmente emissões de CO2 e de 
NOx e outras anomalias de maior relevo;

Or. en

Alteração 22
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O inspetor só pode autorizar um veículo 
que apresenta deficiências perigosas a 
voltar a circular se estas deficiências forem 
corrigidas no local da inspeção.  O inspetor
pode, todavia, autorizar a condução do 
veículo para a oficina mais próxima em 
que possam ser corrigidas as deficiências, 
desde que estas sejam atenuadas de forma a 
permitir essa deslocação e não haja risco 
imediato para a segurança dos ocupantes 
do veículo e outros utentes da via pública.

O inspetor só pode autorizar um veículo 
que apresenta deficiências perigosas a 
voltar a circular se estas deficiências forem 
corrigidas no local da inspeção ou numa 
das oficinas mais próximas. Se forem 
detetadas deficiências nos elementos do 
veículo mencionados no artigo 10.º, n.º 2,
o inspetor deve, todavia, autorizar a 
condução do veículo para a oficina mais 
próxima em que possam ser corrigidas as 
deficiências, desde que estas sejam 
atenuadas de forma a permitir essa 
deslocação e não haja risco imediato para a 
segurança dos ocupantes do veículo e 
outros utentes da via pública.

Or. en
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Alteração 23
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve transmitir os dados 
recolhidos ao Parlamento Europeu.

A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu um relatório que 
resuma os dados recolhidos.

Or. fr

Alteração 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 21.º é conferida por um período
indeterminado [a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.]

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 21.º é conferida por um período de 
cinco anos [a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.] A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. ro

Alteração 25
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
Comitologia

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Este é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Sempre que se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Se for 
necessário obter o parecer do comité por 
procedimento escrito, este é encerrado 
sem resultados se, no prazo fixado para a 
formulação do parecer, o presidente assim 
o decidir, ou a maioria simples dos 
membros assim o requerer.

Or. en

Alteração 26
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
de [12 meses após a entrada em vigor].

O presente regulamento é aplicável a partir 
de [um ano após a entrada em vigor].

Or. en


