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29.3.2017 A8-0048/341 

Alteração  341 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) A fim de assegurar uma 

supervisão independente das atividades de 

homologação a nível nacional, bem como 

que os veículos, peças e componentes 

disponibilizados no mercado sejam 

conformes com a homologação e a 

legislação aplicável, devem ser atribuídas 

competências de fiscalização do mercado 

a uma Agência Europeia de Fiscalização 

dos Veículos. A Agência deve basear-se 

nas capacidades do Centro Comum de 

Investigação e dispor de um comité 

diretor composto por peritos 

independentes no domínio da 

regulamentação do setor automóvel, da 

saúde pública e do ambiente, e 

representantes de organizações de defesa 

dos consumidores, do ambiente e da saúde 

pública, e por autoridades locais, cuja 

designação compete ao Parlamento 

Europeu. A Agência deve investigar as 

queixas por incumprimento e pôr à 

disposição do público todas as suas 

conclusões e deliberações. 

Or. en 
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Justificação 

Em prol do bom funcionamento e da utilização eficiente dos recursos existentes da Comissão, 

a agência independente para a supervisão a nível da União deve ser criada com base nas 

capacidades do Laboratório de Emissões de Veículos do CCI. A Agência deve ser gerida por 

um comité diretor constituído por peritos independentes designados pelo Parlamento 

Europeu (à semelhança de um grande número de membros do Conselho de Administração da 

AEA e de outras agências existentes) e funcionar com total transparência. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Alteração  342 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve organizar e realizar, ou 

exigir que sejam realizados, a uma escala 

adequada, ensaios e inspeções dos 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas já disponíveis no 

mercado, com vista a verificar que esses 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas são conformes com as 

homologações e com a legislação 

aplicável, bem como para assegurar a 

exatidão das homologações. 

A Agência Europeia para a Fiscalização 

de Veículos (AEFV) (doravante designada 

por «Agência») deve organizar e realizar, 

ou exigir que sejam realizados, a uma 

escala adequada, ensaios e inspeções dos 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas já disponíveis no 

mercado, com vista a verificar que esses 

veículos, sistemas, componentes e 

unidades técnicas são conformes com as 

homologações e com a legislação 

aplicável, bem como para assegurar a 

exatidão das homologações. 

 (Se for aprovada, esta alteração aplica-se 

a todo o texto e, em particular, aos artigos 

9.º, n.ºs 1 a 3, 9.º, n.º 5, 10.º, n.º 1, 30.º, 

n.º 3, 54.º, n.º 2, 54.º, n.º 8, primeira frase 

e última referência à «Comissão», e 90.º, 

n.º 1).  

Or. en 

Justificação 

A presente alteração é compatível com a alteração 91 da IMCO. Idêntica à alteração 44 da 

ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Alteração  343 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Relatório A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, 

componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A Agência é financiada através de 

taxas nacionais pagas pelos fabricantes e 

aplicadas a todos os veículos novos 

vendidos na União, em conformidade com 

o artigo 30.º, n.º 2-A. 

Or. en 

Justificação 

Idêntica à alteração 57 da ENVI. 

 

 


