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Requisitos de homologação de veículos a motor no que se refere à sua 
segurança geral ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 16 de abril de 2019, sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos requisitos de 
homologação de veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destinados a esses veículos, no que se refere à sua segurança geral e à 
proteção dos ocupantes dos veículos e dos utentes da estrada vulneráveis, que altera o 
Regulamento (UE) 2018/... e revoga os Regulamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 
e (CE) n.º 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2018)0286),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C8-0194/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 19 de setembro 
de 20181,

– Após a consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o acordo provisório aprovado pela comissão competente, nos termos do 
artigo 69.º-F, n.º 4, do seu Regimento, e o compromisso assumido pelo representante do 
Conselho, em carta de 29 de março de 2019, de aprovar a posição do Parlamento, nos 
termos do artigo 294.º, n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
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Consumidores e os pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e da Comissão dos Transportes e do Turismo (A8-0151/2019),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Regista a declaração da Comissão anexa à presente resolução, que será publicada na 
série L do Jornal Oficial da União Europeia juntamente com o ato legislativo final;

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.



P8_TC1-COD(2018)0145

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 16 de abril de 2019 
tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) 2019/... do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos requisitos de homologação de veículos a motor e seus reboques e 
dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos, no que se 
refere à sua segurança geral e à proteção dos ocupantes dos veículos e dos utentes da 
estrada vulneráveis, que altera o Regulamento (UE) 2018/858 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e revoga os Regulamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 e (CE) 
n.º 661/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho e os Regulamentos (CE) 
n.º 631/2009, (UE) n.º 406/2010, (UE) n.º 672/2010, (UE) n.º 1003/2010, (UE) 
n.º 1005/2010, (UE) n.º 1008/2010, (UE) n.º 1009/2010, (UE) n.º 19/2011, (UE) 
n.º 109/2011, (UE) n.º 458/2011, (UE) n.º 65/2012, (UE) n.º 130/2012, (UE) n.º 347/2012, 
(UE) n.º 351/2012, (UE) n.º 1230/2012, e (UE) 2015/166 da Comissão

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do 
Parlamento corresponde ao texto legislativo final, Regulamento (UE) 2019/2144.)



ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Declaração da Comissão sobre pneus usados

A Comissão é da opinião que, tendo em conta a segurança rodoviária, a defesa do 

consumidor, a redução de resíduos e a economia circular, é importante que os pneus sejam 

sujeitos a ensaio, não só quando novos, mas também quando se encontram em condições de 

desgaste. Para este efeito, a Comissão apoiará o desenvolvimento de protocolos de ensaio 

apropriados no contexto do Fórum Mundial para a Harmonização das Regulamentações 

aplicáveis a Veículos, das Nações Unidas. No entanto, se este processo não estiver concluído 

até julho de 2023, a Comissão tenciona propor legislação da UE que abranja especificamente 

o ensaio de pneus em condições de desgaste.


