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Alteração 16
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE

relativa à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 17
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE

relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE
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(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. fr

Alteração 18
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União adotou um conjunto de normas 
e requisitos técnicos no domínio da 
segurança dos veículos. É necessário 
contudo assegurar, mediante um regime de 
inspeções técnicas periódicas, que os 
veículos colocados no mercado continuam 
a satisfazer as normas de segurança durante 
toda a sua vida útil. Este regime deverá 
aplicar-se às categorias de veículos 
definidas na Diretiva 2002/24/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de março de 2002, relativa à homologação 
dos veículos a motor de duas ou três rodas 
e que revoga a Diretiva 92/61/CEE do 
Conselho, na Diretiva 2007/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de setembro de 2007, que estabelece um 
quadro para a homologação dos veículos a 
motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a serem utilizados nesses 
veículos e na Diretiva 2003/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativa à homologação 
de tratores agrícolas ou florestais, seus 
reboques e máquinas intermutáveis 
rebocadas, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destes veículos e que 
revoga a Diretiva 74/150/CEE.

(4) A União adotou um conjunto de normas 
e requisitos técnicos no domínio da 
segurança dos veículos. É necessário 
contudo assegurar, mediante um regime de 
inspeções técnicas periódicas, que os 
veículos colocados no mercado continuam 
a satisfazer as normas de segurança durante 
toda a sua vida útil. Os Estados-Membros 
podem introduzir requisitos nacionais em 
matéria de inspeção técnica das categorias 
de veículos definidas na Diretiva 
2002/24/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de março de 2002, relativa 
à homologação dos veículos a motor de 
duas ou três rodas e que revoga a Diretiva 
92/61/CEE do Conselho. Este regime 
deverá aplicar-se às categorias de veículos 
definidas na Diretiva 2007/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de setembro de 2007, que estabelece um 
quadro para a homologação dos veículos a 
motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a serem utilizados nesses 
veículos e na Diretiva 2003/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativa à homologação 
de tratores agrícolas ou florestais, seus 
reboques e máquinas intermutáveis 
rebocadas, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destes veículos e que 
revoga a Diretiva 74/150/CEE.
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Or. fr

Alteração 19
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Há uma correlação evidente entre o 
nível de segurança rodoviária e o número 
de deficiências técnicas que os veículos 
apresentam. Em 2009, morreram nas 
estradas europeias 35 000 pessoas. 
Admitindo que a contribuição das 
deficiências técnicas dos veículos para a 
mortalidade na estrada é proporcional à 
sua contribuição para a sinistralidade 
rodoviária, poderão ser-lhes atribuídas 
mais de 2 000 vítimas mortais por ano na 
União. De acordo com os estudos 
disponíveis, seria possível evitar 900 a 
1 100 dessas mortes introduzindo 
melhoramentos no sistema de inspeção 
técnica.

(5) Pressupõe-se a existência de uma 
correlação entre o nível de segurança 
rodoviária e deficiências técnicas que os 
veículos apresentam. Em 2009, morreram 
nas estradas europeias 35 000 pessoas. 
Uma melhoria adequada do sistema de 
inspeção técnica pode contribuir para a 
minimização do número de acidentes 
mortais.

Or. de

Justificação

A tese científica suscita dúvidas. Segundo estudos da polícia alemã, as deficiências técnicas 
do veículo têm um impacto muito menor nas consequências do acidente.

Alteração 20
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma minoria de veículos é responsável 
por uma grande fração das emissões totais 

(6) Uma minoria de veículos é responsável 
por uma grande fração das emissões totais 
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do transporte rodoviário, em particular de 
CO2, por causa do seu deficiente sistema 
de controlo das emissões. Estima-se que 
5 % do parque automóvel produza 25 % 
das emissões poluentes. O regime de 
inspeção técnica periódica irá, assim, 
melhorar também a qualidade do ambiente, 
ao contribuir para a redução das emissões 
médias dos veículos.

do transporte rodoviário, em particular de 
CO2, por causa do seu deficiente sistema 
de controlo das emissões. Estima-se que 
5 % do parque automóvel produza 25 % 
das emissões poluentes.

É também o caso do aumento das 
partículas e das emissões de NOx (óxido 
de azoto) resultante das conceções 
modernas dos motores que necessitam de 
uma verificação mais abrangente das 
emissões, incluindo a verificação 
eletrónica da integridade e do 
funcionamento dos sistemas de 
diagnóstico a bordo (OBD), verificados 
por testes ao tubo de escape a fim de 
garantir um sistema de ensaios de 
emissões que seja completo e exato, dado 
que o OBD isolado é insuficiente para ser 
um teste fiável.
O regime de inspeção técnica periódica irá, 
assim, melhorar também a qualidade do 
ambiente, ao contribuir para a redução das 
emissões médias dos veículos.

Or. en

Justificação

O sistema de OBD não é um método garantido de avaliação das emissões e, por essa razão, 
deve ser verificado através da medição das emissões de escape no tubo de escape.

Alteração 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 

Suprimido
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com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas. 
Os motociclistas são o grupo de mais alto 
risco de utentes da via pública e o número 
de vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, 
com mais de 1400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, deverá 
caber aos Estados-Membros a apreciação da possibilidade de alargar a inspeção técnica aos 
veículos motorizados de duas e três rodas. Para além disso, os dados da Comunidade 
Europeia em matéria de acidentologia para os veículos de 2 e 3 rodas não têm qualquer 
correlação com outros estudos anteriormente realizados.

Alteração 22
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas.
Os motociclistas são o grupo de mais alto 
risco de utentes da via pública e o número 
de vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, com 
mais de 1 400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

(7) Os motociclistas são o grupo de mais 
alto risco de utentes da via pública e o 
número de vítimas mortais neste grupo está 
a aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, com 
mais de 1 400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.
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Or. de

Justificação

(Ver também justificação relativa à alteração ao considerando 5) A tese científica suscita 
dúvidas. Segundo estudos da polícia alemã, as deficiências técnicas do veículo têm um 
impacto muito menor nas consequências do acidente. No entanto, é correto alargar o âmbito 
de aplicação.

Alteração 23
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas. Os 
motociclistas são o grupo de mais alto 
risco de utentes da via pública e o número 
de vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, com 
mais de 1400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

(7) A investigação relativa aos acidentes 
com motociclos causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas
produz resultados muito distintos. Os 
condutores de motociclos são, na sua 
generalidade, reconhecidos pela 
manutenção adequada que efetuam aos 
seus veículos, com poucos acidentes 
relacionados com a condição mecânica 
dos mesmos. Os condutores de 
ciclomotores encontram-se entre os mais 
atingidos, com mais de 1400 mortos em 
acidentes de viação em 2008.

Or. fr

Alteração 24
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A atividade de inspeção técnica 
automóvel é soberana e deverá, portanto, 

(10) A atividade de inspeção técnica 
automóvel é soberana e deverá, portanto, 
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ser exercida pelos Estados-Membros ou, 
sob supervisão destes, por entidades 
aprovadas para o efeito. Os 
Estados-Membros deverão, em qualquer 
caso, conservar a responsabilidade por 
estas inspeções, ainda que o ordenamento 
jurídico nacional autorize a aprovação de 
entidades privadas, designadamente 
oficinas de reparação, para as efetuar.

ser exercida pelos Estados-Membros ou, 
sob supervisão destes, por entidades 
aprovadas para o efeito. Os 
Estados-Membros deverão, em qualquer 
caso, conservar a responsabilidade pela 
organização destas inspeções, ainda que o 
ordenamento jurídico nacional autorize a 
aprovação de entidades privadas, 
designadamente oficinas de reparação, para 
as efetuar.

Or. fr

Alteração 25
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) За постигане на високо качество на 
проверките в целия Съюз, поддръжката 
и калибрирането на оборудването, което 
се използва по време на проверките, 
следва да бъдат определени на равнище 
Европейски съюз.

(12) За постигане на високо качество на 
проверките в целия Съюз, поддръжката 
и калибрирането на оборудването, което 
се използва по време на проверките, 
следва да бъдат определени на равнище 
Европейски съюз. Следва да се 
насърчат иновациите по отношение 
на системите за проверка, 
процедурите и оборудването, с което 
да се позволи по-нататъшно 
намаляване на разходите и 
оптимизиране на ползите.

Or. bg

Alteração 26
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de aplicar a harmonização 
das normas e da elevada qualidade na 
União Europeia, os ensaios e o 
equipamento de inspeção técnica
utilizados na sua realização, bem como os 
respetivos procedimentos e resultados, 
devem estar sujeitos às medidas de 
harmonização adequadas.

Or. bg

Alteração 27
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os resultados das inspeções não 
deverão poder ser alterados com intuitos 
comerciais. O organismo de supervisão 
apenas deverá poder alterar os resultados 
de uma inspeção se as conclusões tiradas 
pelo inspetor forem manifestamente 
erróneas.

(14) Os resultados das inspeções não 
deverão poder ser alterados com intuitos 
comerciais. O organismo de supervisão 
apenas deverá poder alterar os resultados 
de uma inspeção se as conclusões tiradas 
pelo inspetor forem manifestamente 
erróneas e aplicar as penalizações 
adequadas ao organismo que emitiu o 
certificado.

Or. bg

Alteração 28
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um regime de inspeção técnica de alta 
qualidade requer um nível elevado de 

(15) Um regime de inspeção técnica de alta 
qualidade requer um nível elevado de 
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qualificação e competência do pessoal de 
inspeção. Deverá ser previsto um sistema 
de formação que inclua a formação inicial 
e cursos periódicos de atualização de 
conhecimentos. Para facilitar a adaptação 
do pessoal em funções ao sistema de 
formação contínua, deverá prever-se um 
período de transição.

qualificação e competência do pessoal de 
inspeção. Deverá ser previsto um sistema 
de formação pan-europeu que inclua a 
formação inicial e cursos periódicos de 
atualização de conhecimentos. Para 
facilitar a adaptação do pessoal em funções 
ao sistema de formação contínua, deverá 
prever-se um período de transição.

Or. bg

Alteração 29
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A seguir a cada inspeção deverá ser 
emitido um certificado de inspeção técnica 
do qual constem, entre outros, os dados de 
identificação do veículo e os resultados da 
inspeção. Os Estados-Membros deverão 
coligir essa informação e conservá-la numa 
base de dados, a fim de assegurar o 
seguimento adequado das inspeções.

(22) A seguir a cada inspeção deverá ser 
emitido um certificado eletrónico de 
inspeção técnica do qual constem, entre 
outros, os dados de identificação do 
veículo e os resultados da inspeção. Os 
Estados-Membros deverão coligir essa 
informação e conservá-la numa base de 
dados, a fim de assegurar o seguimento 
adequado das inspeções.

Or. en

Alteração 30
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Após a harmonização do 
equipamento e dos procedimentos, os 
controlos de acompanhamento e as 
qualificações dos trabalhadores 
responsáveis pela realização dos testes de 
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inspeção técnica, bem como os 
certificados de ensaio emitidos nos 
diferentes Estados-Membros devem ser 
objeto de reconhecimento mútuo. Isto 
permitiria que os testes fossem realizados 
periodicamente em qualquer 
Estado-Membro da União Europeia, 
eliminando, assim, o requisito de que o 
veículo seja devolvido ao país de 
matrícula para essa finalidade. 
Eliminaria igualmente os custos 
desnecessários para a economia e os 
consumidores, reduzindo não apenas os 
impactos ambientais adversos da 
circulação rodoviária, mas também o 
risco de acidentes.

Or. bg

Alteração 31
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A inspeção técnica é parte de um 
regime regulamentar mais vasto, aplicável 
aos veículos automóveis ao longo da sua 
vida útil, da homologação à demolição, 
passando pela matrícula e pelas inspeções. 
A criação de bases eletrónicas de dados dos 
veículos, nacionais e dos construtores, e a 
sua interligação contribuirá, em princípio, 
para melhorar a eficiência de toda a cadeia 
administrativa e para reduzir os custos e os 
encargos administrativos. Convirá, assim, 
que a Comissão estude a viabilidade, bem 
como os custos e benefícios, da criação de 
uma plataforma europeia eletrónica de 
dados dos veículos para este fim.

(25) A inspeção técnica é parte de um 
regime regulamentar mais vasto, aplicável 
aos veículos automóveis ao longo da sua 
vida útil, da homologação à demolição, 
passando pela matrícula e pelas inspeções. 
A criação de bases eletrónicas de dados dos 
veículos, nacionais e dos construtores, e a 
sua interligação contribuirá, em princípio, 
para melhorar a eficiência de toda a cadeia 
administrativa e para reduzir os custos e os 
encargos administrativos. Convirá, assim, 
que a Comissão estude a otimização deste 
ato jurídico e o adapte à plataforma 
eletrónica de dados dos veículos existente
para este fim, ou seja, o REETR (Registos 
Europeus das Empresas de Transporte 
Rodoviário).

Or. bg
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Alteração 32
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para que o presente regulamento
possa ser complementado com outras 
medidas técnicas, deverá ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a fim de atender, se for o caso, à 
evolução da legislação da UE no domínio 
da homologação de veículos, no que 
respeita às categorias de veículos, e à 
necessidade de atualizar os anexos à luz da 
evolução técnica. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos. 
Ao preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(26) Para que a presente diretiva possa ser 
complementada com outras medidas 
técnicas, deverá ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a fim 
de atender, se for o caso, à evolução da 
legislação da UE no domínio da 
homologação de veículos, no que respeita 
às categorias de veículos, e à necessidade 
de atualizar os anexos à luz da evolução 
técnica. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. Ao preparar e 
redigir atos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 33
Kerstin Westphal
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências deverão ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão.

(27) A fim de assegurar condições 
uniformes para a aplicação da presente 
diretiva, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências deverão ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 34
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Atendendo a que o objetivo do
presente regulamento, designadamente o 
estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns e de normas harmonizadas para as 
inspeções técnicas aos veículos em 
circulação na União, não pode ser realizado 
de forma satisfatória pelos 
Estados-Membros, mas pode ser mais bem 
alcançado ao nível da União, esta pode 

(29) Atendendo a que o objetivo da
presente diretiva, designadamente o 
estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns e de normas harmonizadas para as 
inspeções técnicas aos veículos em 
circulação na União, não pode ser realizado 
de forma satisfatória pelos 
Estados-Membros, mas pode ser mais bem 
alcançado ao nível da União, esta pode 
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tomar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
se alcançar aquele objetivo.

tomar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, a presente 
diretiva não excede o necessário para se 
alcançar aquele objetivo.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 35
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios enunciados, nomeadamente, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, conforme estabelecido 
no artigo 6.º do Tratado da União 
Europeia.

Suprimido

Or. fr

Alteração 36
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios enunciados, nomeadamente, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, conforme estabelecido no artigo 
6.º do Tratado da União Europeia.

(30) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
enunciados, nomeadamente, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
conforme estabelecido no artigo 6.º do 
Tratado da União Europeia.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 37
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) O presente regulamento atualiza os 
requisitos técnicos da Diretiva 2009/40/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
6 de maio de 2009, relativa ao controlo 
técnico dos veículos a motor e seus 
reboques e alarga o âmbito de aplicação da 
diretiva de modo a incluir, em particular, o 
estabelecimento de centros de inspeção e 
dos organismos de supervisão, bem como a 
designação de inspetores para efetuarem as 
inspeções técnicas. A referida diretiva 
deverá, assim, ser revogada. O presente 
regulamento incorpora, também, as regras 
constantes da Recomendação 2010/378/UE 
da Comissão, de 5 de julho de 2010, 
referente à avaliação das deficiências no 
âmbito dos controlos técnicos realizados 

(31) A presente diretiva atualiza os 
requisitos técnicos da Diretiva 2009/40/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
6 de maio de 2009, relativa ao controlo 
técnico dos veículos a motor e seus 
reboques e alarga o âmbito de aplicação da 
diretiva de modo a incluir, em particular, o 
estabelecimento de centros de inspeção e 
dos organismos de supervisão, bem como a 
designação de inspetores para efetuarem as 
inspeções técnicas. A referida diretiva 
deverá, assim, ser revogada. A presente 
diretiva incorpora, também, as regras 
constantes da Recomendação 2010/378/UE 
da Comissão, de 5 de julho de 2010, 
referente à avaliação das deficiências no 
âmbito dos controlos técnicos realizados 
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em conformidade com a Diretiva 
2009/40/CE, com vista a regular melhor os 
métodos de inspeção técnica, 

em conformidade com a Diretiva 
2009/40/CE, com vista a regular melhor os 
métodos de inspeção técnica, 

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 38
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
regime de inspeção técnica periódica de 
veículos.

A presente diretiva estabelece o regime de 
inspeção técnica periódica de veículos.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 39
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
regime de inspeção técnica periódica de 
veículos.

A presente diretiva estabelece o regime de 
inspeção técnica periódica de veículos a 
realizar com base em normas e requisitos 
técnicos mínimos, a fim de assegurar um 
nível elevado de segurança rodoviária e 
de proteção ambiental.

Or. en

Justificação

Uma diretiva estabelece as normas mínimas comuns relativa à inspeção técnica periódica, 
mas tem simultaneamente em linha de conta as diferenças entre os Estados-Membros. São 
permitidos normas e requisitos técnicos mais rigorosos.

Alteração 40
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se aos 
veículos com velocidade de projeto 
superior a 25 km/h, pertencentes às 
categorias seguintes, definidas na Diretiva 
2002/24/CE, na Diretiva 2007/46/CE e na 
Diretiva 2003/37/CE:

1. A presente diretiva aplica-se aos 
veículos com velocidade de projeto 
superior a 25 km/h, pertencentes às 
categorias seguintes, definidas nas 
Diretivas 2002/24/CE, 2007/46/CE e 
2003/37/CE:

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.
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Alteração 41
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se aos 
veículos com velocidade de projeto 
superior a 25 km/h, pertencentes às 
categorias seguintes, definidas na Diretiva 
2002/24/CE, na Diretiva 2007/46/CE e na 
Diretiva 2003/37/CE:

1. A presente diretiva aplica-se aos 
veículos com velocidade de projeto 
superior a 25 km/h, pertencentes às 
categorias seguintes, definidas nas 
Diretivas 2002/24/CE, 2007/46/CE e 
2003/37/CE:

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 42
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 –n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se aos 
veículos com velocidade de projeto 
superior a 25 km/h, pertencentes às 
categorias seguintes, definidas na Diretiva
2002/24/CE, na Diretiva 2007/46/CE e na 
Diretiva 2003/37/CE:

1. O presente regulamento aplica-se aos 
veículos com velocidade de projeto 
superior a 25 km/h, pertencentes às 
categorias seguintes, definidas na Diretiva 
2007/46/CE e na Diretiva 2003/37/CE:

Or. fr

Alteração 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Artigo 2 –n.º 1 – travessão 7



PE508.009v01-00 20/64 AM\931274PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, deverá 
caber aos Estados-Membros a apreciação da possibilidade de alargar a inspeção técnica aos 
veículos motorizados de duas e três rodas. Para além disso, os dados da Comunidade 
Europeia em matéria de acidentologia para os veículos de 2 e 3 rodas não têm qualquer 
correlação com outros estudos anteriormente realizados.

Alteração 44
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 –n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Suprimido

Or. fr

Alteração 45
Kerstin Westphal

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

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não é aplicável: 2. A presente diretiva não é aplicável:

Or. de
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Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 46
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não se aplica a: 2. A presente diretiva não se aplica a:

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 47
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Or. fr

Alteração 48
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem introduzir 
normas nacionais no que respeita à 
inspeção técnica dos veículos enumerados 
no n.º 2 matriculados no seu território.

3. Os Estados-Membros podem introduzir 
normas nacionais no que respeita à 
inspeção técnica dos veículos enumerados 
no n.º 1 (travessão 7) e no n.º 2 
matriculados no seu território.

Or. en

Justificação

Esta alteração é o resultado instantâneo da transformação do regulamento numa diretiva. 
Não obstante, é importante fazer referência explícita a este facto nesta fase. Os 
Estados-Membros com inspeções técnicas devem mantê-las, já os Estados-Membros sem as 
modalidades de inspeções técnicas não devem ser obrigados a introduzir tais inspeções.

Alteração 49
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:

Para efeitos da presente diretiva, entende-
se por:

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Artigo 3 –parágrafo 1 – ponto 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) «Veículo de duas ou três rodas», um 
veículo a motor de duas rodas, com ou 
sem carro lateral, um triciclo ou um 
quadriciclo;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, deverá 
caber aos Estados-Membros a apreciação da possibilidade de alargar a inspeção técnica aos 
veículos motorizados de duas e três rodas. Para além disso, os dados da Comunidade 
Europeia em matéria de acidentologia para os veículos de 2 e 3 rodas não têm qualquer 
correlação com outros estudos anteriormente realizados.

Alteração 51
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

(9) «Inspeção técnica», a inspeção das 
partes e componentes de um veículo, para 
verificar se satisfazem os requisitos de 
segurança e ambientais aplicáveis à data 
da homologação, da primeira matrícula 
ou da entrada em circulação, ou à data do 
retroequipamento;

(9) «Inspeção técnica», uma inspeção para 
garantir que o veículo é seguro para 
utilização nas vias públicas e satisfaz as 
características ambientais exigidas;

Or. en

Justificação

A inspeção técnica de partes ou de componentes, tendo como base de comparação os 
requisitos de homologação, não é apropriada nem prática. Para além do mais e de forma 
mais significativa, pode causar igualmente a redução no mercado de partes competitivas de 
qualidade equivalente.
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Alteração 52
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15) «Centro de inspeção», uma entidade ou 
estabelecimento público ou privado, 
incluindo uma oficina de reparação 
automóvel, aprovado por um 
Estado-Membro para efetuar inspeções 
técnicas a veículos;

15) «Centro de inspeção», uma entidade ou 
estabelecimento público ou privado, 
aprovado por um Estado-Membro para 
efetuar inspeções técnicas a veículos;

Or. de

Justificação

A existência de uma reparação do veículo ou de uma eliminação das deficiências constatadas 
na inspeção, antes ou depois de uma oficina de reparação automóvel ter sido encarregada da 
inspeção do mesmo, gerará um conflito de interesses evidente da oficina de reparação que 
realizará a inspeção, conflito esse que não permitirá uma inspeção objetiva.

Alteração 53
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os veículos a motor e seus reboques 
devem ser periodicamente inspecionados 
conforme estabelece o presente 
regulamento no Estado-Membro em que 
estão matriculados.

1. Os veículos a motor e seus reboques 
devem ser periodicamente inspecionados 
conforme estabelece a presente diretiva no 
Estado-Membro em que estão 
matriculados.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
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não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 54
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os veículos a motor e seus reboques 
devem ser periodicamente inspecionados 
conforme estabelece o presente
regulamento no Estado-Membro em que 
estão matriculados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os veículos a motor e seus reboques 
são periodicamente inspecionados 
conforme estabelece a presente diretiva.

Or. en

Justificação

A condição proposta seria demasiado restritiva em termos da realização das inspeções 
técnicas num Estado-Membro diferente daquele de matrícula do veículo.

Alteração 55
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção, ou à 
autoridade competente se for o caso, o 
acesso às informações técnicas previstas no 
anexo I necessárias à execução das 
inspeções. A Comissão adota, pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 16.º, n.º 2, as normas de execução 
para o acesso às informações técnicas.

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção e aos 
operadores independentes, ou à autoridade 
competente se for o caso, o acesso às 
informações técnicas previstas no anexo I 
necessárias à execução das inspeções. A 
Comissão adota, pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 16.º, n.º 2, as 
normas de execução para o acesso às 
informações técnicas.
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Or. en

Justificação

Vários operadores independentes participam na preparação do veículo antes de uma 
inspeção e, posteriormente, em qualquer reparação que seja necessária em caso de não 
aprovação no teste. Estes operadores necessitam dos critérios de «aprovação e reprovação» 
de molde a prepararem ou repararem adequadamente os veículos. Tal informação é 
importante uma vez que os veículos estão a tornar-se cada vez mais específicos do modelo 
dos construtores automóveis.

Alteração 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

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

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, deverá 
caber aos Estados-Membros a apreciação da possibilidade de alargar a inspeção técnica aos 
veículos motorizados de duas e três rodas. Para além disso, os dados da Comunidade 
Europeia em matéria de acidentologia para os veículos de 2 e 3 rodas não têm qualquer 
correlação com outros estudos anteriormente realizados.

Alteração 57
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 –n.º 1 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. fr

Alteração 58
Kerstin Westphal

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

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula e de dois em 
dois anos daí em diante;

Or. de

Justificação

Além da possível melhoria, a ponderação da frequência das inspeções deve igualmente ter em 
conta os custos da inspeção que os consumidores são obrigados a suportar. Só um 
«aprofundamento» das inspeções permitirá detetar deficiências técnicas; se as inspeções 
forem realizadas de forma superficial, o aumento da sua frequência também será inútil.

Alteração 59
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
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matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

matrícula e de dois em dois anos daí em 
diante;

Or. de

Justificação

Além da possível melhoria, a ponderação da frequência das inspeções deve igualmente ter em 
conta os custos da inspeção que os consumidores são obrigados a suportar. Só um 
«aprofundamento» das inspeções permitirá detetar deficiências técnicas; se as inspeções 
forem realizadas de forma superficial, o aumento da sua frequência também será inútil.

Alteração 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta de regulamento
Artigo 5 –n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula e de dois em dois anos
posteriormente;

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, deverá 
caber aos Estados-Membros a apreciação da possibilidade de aumentar a regularidade das 
inspeções técnicas. Para além disso, não se afigura que os custos adicionais que advêm das 
inspeções técnicas anuais sejam justificáveis comparativamente ao verdadeiro valor 
acrescentado de semelhante medida.

Alteração 61
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1 matriculados – Veículos das categorias M1 matriculados 
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como táxis ou ambulâncias e veículos das 
categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
um ano a contar da data da primeira 
matrícula e todos os anos posteriormente.

como táxis ou ambulâncias e veículos das 
categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
dois anos a contar da data da primeira 
matrícula e de dois em dois anos daí em 
diante.

Or. de

Justificação

Só um «aprofundamento» das inspeções permitirá detetar deficiências técnicas; se as 
inspeções forem realizadas de forma superficial, o aumento da sua frequência também será 
inútil. O aumento da frequência de inspeções não produz qualquer efeito digno de nota.

Alteração 62
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

Suprimido

Or. de

Justificação

O estabelecimento de um nexo entre a quilometragem ou a idade dos veículos e a falta de 
segurança rodoviária é questionável. Os veículos mais antigos não estão envolvidos em 
acidentes com mais frequência do que os veículos novos.

Alteração 63
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Não obstante a data da última inspeção 
técnica efetuada, a autoridade competente 
pode exigir que um veículo seja submetido 
a inspeção técnica ou inspeção adicional 
antes da data referida no n.º 1 ou no n.º 2:

Suprimido

– depois de acidente de que resultaram 
danos graves em componentes de 
segurança principais do veículo, como as 
rodas, a suspensão, as zonas de 
deformação, a direção ou os travões;
– se tiver havido alteração ou modificação 
de componentes do veículo com funções 
de segurança ou de proteção do ambiente;
– em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula.

Or. de

Justificação

A presente proposta legislativa visa a melhoria das inspeções técnicas. Não se compreende 
por que razão deverá existir subitamente suspeita de deficiências técnicas quando há 
mudança de proprietário do veículo.

Alteração 64
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 –n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

na sequência de uma operação de 
fiscalização rodoviária;

Or. fr

Alteração 65
Preslav Borissov
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, que efetuou a 
inspeção técnica de um veículo deve emitir 
para este um certificado de inspeção de que 
constem, pelo menos, os elementos 
enumerados no anexo IV.

1. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, que efetuou a 
inspeção técnica de um veículo deve emitir 
para este um certificado de inspeção de que 
constem, pelo menos, os elementos 
enumerados no anexo IV. Os certificados 
de ensaio emitidos nos vários 
Estados-Membros devem, após um 
período de harmonização das regras e 
inspeções técnicas, ser objeto de 
reconhecimentos mútuo na União 
Europeia.

Or. bg

Justificação

O reconhecimento mútuo dos certificados de ensaio na UE, após um período de 
harmonização das regras relevantes, libertaria a economia e os consumidores dos custos 
desnecessários incorridos com a devolução dos veículos aos respetivos Estados-Membros de 
matrícula para fins de ensaio.

Alteração 66
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, que efetuou a 
inspeção técnica de um veículo deve emitir 
para este um certificado de inspeção de que 
constem, pelo menos, os elementos 
enumerados no anexo IV.

1. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, que efetuou a 
inspeção técnica de um veículo deve emitir 
para este um certificado eletrónico de 
inspeção de que constem, pelo menos, os 
elementos enumerados no anexo IV. 

Or. en
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Alteração 67
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, deve entregar à 
pessoa que apresentou o veículo à inspeção 
o certificado de inspeção técnica ou, se este 
for eletrónico, uma sua cópia autenticada.

2. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, deve entregar, 
sem demora, à pessoa que apresentou o 
veículo à inspeção o certificado de 
inspeção técnica ou, se este for eletrónico, 
uma sua cópia autenticada.

Or. en

Alteração 68
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir da data de entrada em vigor do
presente regulamento, e começando o mais 
tardar três anos depois, os centros de 
inspeção devem comunicar por meios 
eletrónicos, à autoridade competente do 
Estado-Membro, as informações contidas 
nos certificados de inspeção técnica que 
emitiram. Essa comunicação deve ter lugar 
num lapso de tempo razoável a seguir à 
emissão dos certificados. Até àquela data, 
os centros de inspeção podem comunicar 
as informações em causa à autoridade 
competente por outros meios. A autoridade 
competente deve conservar essas 
informações durante 36 meses, a contar da 
data de receção.

3. A partir da data de entrada em vigor da
presente diretiva, e começando o mais 
tardar três anos depois, os centros de 
inspeção devem comunicar por meios 
eletrónicos, à autoridade competente do 
Estado-Membro, as informações contidas 
nos certificados de inspeção técnica que 
emitiram. Essa comunicação deve ter lugar 
num lapso de tempo razoável a seguir à 
emissão dos certificados. Até àquela data, 
os centros de inspeção podem comunicar 
as informações em causa à autoridade 
competente por outros meios. A autoridade 
competente deve conservar essas 
informações durante 36 meses, a contar da 
data de receção.

Or. de
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Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 69
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 8– n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir da data de entrada em vigor do
presente regulamento, e começando o mais 
tardar três anos depois, os centros de 
inspeção devem comunicar por meios 
eletrónicos, à autoridade competente do 
Estado-Membro, as informações contidas 
nos certificados de inspeção técnica que 
emitiram. Essa comunicação deve ter lugar 
num lapso de tempo razoável a seguir à 
emissão dos certificados. Até àquela data, 
os centros de inspeção podem comunicar 
as informações em causa à autoridade 
competente por outros meios. A autoridade 
competente deve conservar essas 
informações durante 36 meses, a contar da 
data de receção.

3. A partir da data de entrada em vigor da
presente diretiva, e começando o mais 
tardar três anos depois, os centros de 
inspeção devem comunicar por meios 
eletrónicos, à autoridade competente do 
Estado-Membro, as informações contidas 
nos certificados de inspeção técnica que 
emitiram. Essa comunicação deve ter lugar 
num lapso de tempo razoável a seguir à 
emissão dos certificados. Até àquela data, 
os centros de inspeção podem comunicar 
as informações em causa à autoridade 
competente por outros meios. A autoridade 
competente deve conservar essas 
informações durante 36 meses, a contar da 
data de receção.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 70
Toine Manders
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os resultados da inspeção técnica devem 
ser comunicados à autoridade emissora da 
matrícula do veículo. Desta comunicação 
devem constar as informações contidas no 
certificado de inspeção técnica.

5. Os resultados da inspeção técnica devem 
ser comunicados à autoridade emissora da 
matrícula do veículo sem demora. Desta 
comunicação devem constar as 
informações contidas no certificado de 
inspeção técnica.

Or. en

Alteração 71
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os inspetores ao serviço das autoridades 
competentes dos Estados-Membros ou dos 
centros de inspeção à data a partir da qual o
presente regulamento é aplicável devem
ser dispensados dos requisitos 
estabelecidos no anexo VI, ponto 1. Os 
Estados-Membros devem emitir um 
certificado de equivalência para estes 
inspetores.

3. Os inspetores ao serviço das autoridades 
competentes dos Estados-Membros ou dos 
centros de inspeção à data a partir da qual a
presente diretiva é aplicável devem ser 
dispensados dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI, ponto 1. Os Estados-Membros 
devem emitir um certificado de 
equivalência para estes inspetores.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 72
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os inspetores ao serviço das autoridades 
competentes dos Estados-Membros ou dos 
centros de inspeção à data a partir da qual o
presente regulamento é aplicável devem 
ser dispensados dos requisitos 
estabelecidos no anexo VI, ponto 1. Os 
Estados-Membros devem emitir um 
certificado de equivalência para estes 
inspetores.

3. Os inspetores ao serviço das autoridades 
competentes dos Estados-Membros ou dos 
centros de inspeção à data a partir da qual a
presente diretiva é aplicável devem ser 
dispensados dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI, ponto 1. Os Estados-Membros 
devem emitir um certificado de 
equivalência para estes inspetores.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 73
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O centro de inspeção deve informar a 
pessoa que apresenta o veículo à inspeção 
das reparações que seja necessário efetuar 
e não pode alterar com intuitos 
comerciais os resultados da inspeção.

5. O centro de inspeção deve informar a 
pessoa que apresenta o veículo à inspeção 
das reparações que seja objetivamente
necessário efetuar.

Or. en

Alteração 74
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1



PE508.009v01-00 36/64 AM\931274PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
interlocutor a nível nacional, responsável 
pelo intercâmbio de informações com os 
outros Estados-Membros e a Comissão no 
quadro da aplicação do presente 
regulamento.

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
interlocutor a nível nacional, responsável 
pelo intercâmbio de informações com os 
outros Estados-Membros e a Comissão no 
quadro da aplicação da presente diretiva.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 75
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
interlocutor a nível nacional, responsável 
pelo intercâmbio de informações com os 
outros Estados-Membros e a Comissão no 
quadro da aplicação do presente 
regulamento.

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
interlocutor a nível nacional, responsável 
pelo intercâmbio de informações com os 
outros Estados-Membros e a Comissão no 
quadro da aplicação da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 76
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve comunicar à 
Comissão, até [um ano a contar da entrada 
em vigor do regulamento], o nome e os 
dados de contacto do interlocutor nacional 
e informá-la sem demora de qualquer 
alteração a esse respeito. A Comissão 
compila a lista de interlocutores e 
transmite-a aos Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão, o mais tardar [um ano após a 
entrada em vigor da diretiva], o nome e os 
dados de contacto do interlocutor nacional 
e informá-la sem demora de qualquer 
alteração a esse respeito. A Comissão 
compila a lista de interlocutores e 
transmite-a aos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 77
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar a viabilidade, 
os custos e os benefícios da criação de
uma plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

A Comissão deve criar uma plataforma 
eletrónica de dados dos veículos, com vista 
ao intercâmbio das informações relativas à 
inspeção técnica entre as autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
inspeção, a matrícula e a homologação de 
veículos, os centros de inspeção, os 
fabricantes de aparelhos de ensaio e 
medição para a inspeção técnica nos 
termos do presente regulamento, os 
fabricantes independentes de 
componentes e sistemas de veículos e os 
construtores automóveis.

Or. de
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Justificação

É necessária uma plataforma de dados comum para a harmonização das diversas normas 
relativas às inspeções. No entanto, é necessário alargar o âmbito de aplicação, uma vez que 
a função desta plataforma não deve consistir numa simples acumulação de dados nas mãos 
da Comissão, devendo os conhecimentos essenciais resultantes do conjunto de dados 
relativos ao aperfeiçoamento de veículos, à inspeção e à verificação dos mesmos ser 
proporcionados aos produtores de dados.

Alteração 78
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar a viabilidade, os 
custos e os benefícios da criação de uma
plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

A Comissão deve analisar as 
possibilidades de otimizar o presente ato 
jurídico e de o adaptar à plataforma 
eletrónica de dados dos veículos existente, 
com vista ao intercâmbio das informações 
relativas à inspeção técnica entre as 
autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

Or. bg

Justificação

Caso os Estados-Membros utilizassem a plataforma eletrónica de dados dos veículos 
existente, isso ajudaria a evitar os custos administrativos e financeiros adicionais decorrentes 
da criação de um novo instrumento eletrónico e evitaria a duplicação na recolha de dados.

Alteração 79
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar a viabilidade, os 
custos e os benefícios da criação de uma 

A Comissão deve analisar a viabilidade, os 
custos e os benefícios da criação de uma 



AM\931274PT.doc 39/64 PE508.009v01-00

PT

plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção, os fabricantes de equipamento 
de inspeção e os construtores automóveis.

Or. en

Alteração 80
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar a viabilidade, os 
custos e os benefícios da criação de uma 
plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

A Comissão deve analisar a viabilidade, os 
custos e os benefícios da criação de uma 
plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção, os construtores automóveis e os 
operadores independentes.

Or. en

Justificação

O acesso ao resultado das inspeções não deve estar limitado a apenas alguns operadores do 
mercado. Isto dotá-los-ia de informação privilegiada e pode conduzir a uma situação 
anticoncorrencial. Por conseguinte, esta informação deve estar também disponível a outros 
operadores de serviços pós-venda em questão.

Alteração 81
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar a viabilidade, os 
custos e os benefícios da criação de uma 
plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

A Comissão deve analisar a viabilidade, os 
custos e os benefícios da criação de uma 
plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção, os construtores automóveis e os 
operadores independentes.

Or. en

Justificação

O acesso ao resultado das inspeções não deve estar limitado a apenas alguns operadores do 
mercado (tais como os construtores automóveis). Isto dotá-los-ia de informação privilegiada 
e pode conduzir a uma situação anticoncorrencial. Por conseguinte, esta informação deve 
estar também disponível a outros operadores de serviços pós-venda em questão.

Alteração 82
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º. No prazo 
de dois anos a contar da data a partir da 
qual o presente regulamento é aplicável, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os resultados 
dessa análise, acompanhando esse 
relatório de uma proposta legislativa, caso 
se justifique.

Esta plataforma visa proporcionar às 
autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e 
a homologação de veículos, aos centros de 
inspeção, aos fabricantes de aparelhos de 
ensaio e medição para a inspeção técnica 
nos termos do presente regulamento, aos 
fabricantes independentes de 
componentes e sistemas de veículos e aos 
construtores automóveis dos dados 
recolhidos os dados que forem necessários 
para melhorar a segurança do veículo ou 
a inspeção do mesmo. Quando a 
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Comissão fornecer os dados, deve 
assegurar a classificação clara dos 
conjuntos de dados em função da sua 
utilização e do seu utilizador subsequente 
e só fornecer os dados que forem 
necessários para a melhoria. Em caso de 
dúvida, a decisão sobre a necessidade dos 
dados deve ser tomada pelo comité 
referido no artigo 16.º.

Or. de

Justificação

É necessária uma plataforma de dados comum para a harmonização das diversas normas 
relativas às inspeções. No entanto, é necessário alargar o âmbito de aplicação, uma vez que 
a função desta plataforma não deve consistir numa simples acumulação de dados nas mãos 
da Comissão, devendo os conhecimentos essenciais resultantes do conjunto de dados 
relativos ao aperfeiçoamento de veículos, à inspeção e à verificação dos mesmos ser 
proporcionados aos produtores de dados.

Alteração 83
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º. No prazo 
de dois anos a contar da data a partir da 
qual o presente regulamento é aplicável, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os resultados dessa 
análise, acompanhando esse relatório de 
uma proposta legislativa, caso se justifique.

Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º. No prazo 
de dois anos a contar da data a partir da 
qual a presente diretiva é aplicável, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os resultados dessa 
análise, acompanhando esse relatório de 
uma proposta legislativa, caso se justifique.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.
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Alteração 84
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 17.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 17.º é conferida por um período 
indeterminado [a contar da data de entrada 
em vigor da presente diretiva].

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 85
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 17.º é conferida por um período 
indeterminado [a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

2. O poder de adotar atos delegados 
previsto no artigo 17.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos [a 
contar da data de entrada em vigor da
presente diretiva]. A Comissão elabora um 
relatório sobre a delegação de poderes o 
mais tardar nove meses antes do termo do 
referido período de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a tal se opuserem pelo 
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menos três meses antes do final de cada 
período.

Or. en

Justificação

Um período temporário para a delegação de poderes é mais adequado. A Comissão elabora 
um relatório sobre o progresso dos trabalhos dos atos delegados.

Alteração 86
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
o regime de sanções aplicáveis em caso de 
infração do presente regulamento e tomar 
as medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. Essas sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas, dissuasivas e não 
discriminatórias.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
o regime de sanções aplicáveis em caso de 
infração da presente diretiva e tomar as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. Essas sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas, dissuasivas e não 
discriminatórias.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 87
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer
o regime de sanções aplicáveis em caso de 
infração do presente regulamento e tomar 
as medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções devem ser efetivas, 
proporcionadas, dissuasivas e 
indiscriminadas.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
o regime de sanções aplicáveis em caso de 
infração da presente diretiva e tomar as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções devem ser efetivas, 
proporcionadas, dissuasivas e 
indiscriminadas.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 88
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
essas disposições à Comissão até [um ano a 
contar da entrada em vigor do 
regulamento] e informá-la sem demora de 
qualquer alteração subsequente que as 
afete.

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
essas disposições à Comissão até [um ano a 
contar da entrada em vigor da diretiva] e 
informá-la sem demora de qualquer 
alteração subsequente que as afete.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.
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Alteração 89
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
essas disposições à Comissão até [um ano a 
contar da entrada em vigor do 
regulamento] e informá-la sem demora de 
qualquer alteração subsequente que as 
afete.

3. Os Estados-Membros devem comunicar 
essas disposições à Comissão até [um ano a 
contar da entrada em vigor da diretiva] e 
informá-la sem demora de qualquer 
alteração subsequente que as afete.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 90
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instalações e o equipamento a que se 
refere o artigo 11.º e que não satisfaçam, 
em [data a partir da qual o regulamento é 
aplicável], os requisitos mínimos 
estabelecidos no anexo V podem ser 
utilizados para a inspeção técnica por um 
período máximo de cinco anos a contar 
dessa data.

1. As instalações e o equipamento a que se 
refere o artigo 11.º e que não satisfaçam, 
em [data a partir da qual a diretiva é 
aplicável], os requisitos mínimos 
estabelecidos no anexo V podem ser 
utilizados para a inspeção técnica por um 
período máximo de cinco anos a contar 
dessa data.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
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não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 91
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instalações e o equipamento a que se 
refere o artigo 11.º e que não satisfaçam, 
em [data a partir da qual o regulamento é 
aplicável], os requisitos mínimos 
estabelecidos no anexo V podem ser 
utilizados para a inspeção técnica por um 
período máximo de cinco anos a contar 
dessa data.

1. As instalações e o equipamento a que se 
refere o artigo 11.º e que não satisfaçam, 
em [data a partir da qual a diretiva é 
aplicável], os requisitos mínimos 
estabelecidos no anexo V podem ser 
utilizados para a inspeção técnica por um 
período máximo de cinco anos a contar 
dessa data.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 92
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem aplicar os 
requisitos estabelecidos no anexo VII a 
partir, o mais tardar, do quinto ano seguinte 
à data a partir da qual o presente 
regulamento é aplicável.

2. Os Estados-Membros devem aplicar os 
requisitos estabelecidos no anexo VII a 
partir, o mais tardar, do quinto ano seguinte 
à data a partir da qual a presente diretiva é 
aplicável.

Or. de
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Justificação

(Ver justificação da alteração relativa ao título).

Alteração 93
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem aplicar os 
requisitos estabelecidos no anexo VII a 
partir, o mais tardar, do quinto ano seguinte 
à data a partir da qual o presente 
regulamento é aplicável.

2. Os Estados-Membros devem aplicar os 
requisitos estabelecidos no anexo VII a 
partir, o mais tardar, do quinto ano seguinte 
à data a partir da qual a presente diretiva é 
aplicável.

Or. en

Justificação

Terminologia em conformidade com uma diretiva.

Alteração 94
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/40/CE e a Recomendação 
2010/378/UE são revogadas com efeitos a 
partir de [data de aplicação do presente 
regulamento].

A Diretiva 2009/40/CE e a Recomendação 
2010/378/UE são revogadas com efeitos a 
partir de [data de aplicação da presente 
diretiva].

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
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menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 95
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2009/40/CE e a Recomendação 
2010/378/UE são revogadas com efeitos a 
partir de [data de aplicação do presente 
regulamento].

A Diretiva 2009/40/CE e a Recomendação 
2010/378/UE são revogadas com efeitos a 
partir de [data de aplicação da presente 
diretiva].

Or. en

Alteração 96
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia após a data da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia após a data da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. de

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.
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Alteração 97
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 98
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 22 – 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 [24 meses após a entrada em vigor].

Or. en

Alteração 99
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

A presente diretiva é obrigatória em todos 
os seus elementos e diretamente aplicável 
em todos os Estados-Membros.

Or. de



PE508.009v01-00 50/64 AM\931274PT.doc

PT

Justificação

Neste caso, um regulamento não constitui o ato jurídico adequado. O objetivo visado pela lei, 
nomeadamente a minimização do número de acidentes rodoviários através de uma inspeção 
técnica periódica, também pode ser atingido com um instrumento jurídico que interfira 
menos com a legislação nacional. A tese subjacente à proposta suscita dúvidas. Uma vez que 
não é possível dissipar estas dúvidas, é preferível um instrumento mais proporcional, isto é, 
uma diretiva.

Alteração 100
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

A presente diretiva é obrigatória em todos 
os seus elementos e diretamente aplicável 
em todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 101
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.2.

Texto da Comissão

Regulação do farol 
fora dos limites 
estabelecidos nos 
requisitos

4.1.2. Alinhamento Determinar a 
regulação 
horizontal de cada 
farol com as luzes 
de cruzamento 
(médios) acesas, 
utilizando um 
dispositivo de 
regulação de 
faróis ou um 
painel.

Alteração apresentada pelo Parlamento

4.1.2. Alinhamento Determinar a a) Regulação do farol 
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fora dos limites 
estabelecidos nos 
requisitos

regulação 
horizontal e 
vertical de cada 
farol com as luzes 
de cruzamento 
(médios) acesas, 
utilizando um 
dispositivo de 
regulação de 
faróis e 
dispositivo de 
comando 
eletrónico para, 
quando aplicável, 
controlar a 
dinâmica de 
funcionamento.

b) Verificar a função 
e o alinhamento do 
sistema dinâmico de 
faróis.

Or. en

Justificação

As medições verticais constituem os critérios de alinhamentos mais sensíveis, devendo, por 
conseguinte, ser incluídas.

A fim de garantir o alinhamento e o ajustamento preciso dos faróis em relação à distância 
focal é necessário um dispositivo de regulação de faróis, sobretudo para a iluminação de 
descarga de alta intensidade e os sistemas dinamicamente controlados. Isto não pode ser 
alcançado de forma adequada se se utilizar apenas um painel. Relativamente aos sistemas 
dinamicamente controlados de fonte luminosa de forte intensidade, deve ser utilizado um 
dispositivo de comando eletrónico em conjunto com um dispositivo adequado de teste de 
nivelamento de faróis.

Alteração 102
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.2.

Texto da Comissão

4.1.3. Interruptores Inspeção visual e 
em funcionamento

a) Interruptor sem 
funcionar de acordo 
com os requisitos 
(número de faróis 
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acesos ao mesmo 
tempo)

b) Mau funcionamento 
do dispositivo de 
comando

Alteração apresentada pelo Parlamento

a) Interruptor sem 
funcionar de acordo 
com os requisitos 
(número de faróis 
acesos ao mesmo 
tempo)

4.1.3. Interruptores Inspeção visual e 
em funcionamento 
com a utilização 
de um dispositivo 
de comando 
eletrónico 
quando 
necessário b) Mau funcionamento 

do dispositivo de 
comando

Or. en

Justificação

De forma a inspecionar adequadamente os interruptores automáticos de comando das luzes 
(por exemplo, assistente de faróis de máximos), a inspeção deve ser realizada com recurso ao 
dispositivo de comando eletrónico para verificar o funcionamento correto.

Alteração 103
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.5.

Texto da Comissão

a) Dispositivo sem 
funcionar

4.1.5. Dispositivos de 
regulação da 
inclinação (se 
obrigatórios)

Inspeção visual e 
em 
funcionamento, se 
possível b) Dispositivo manual 

não utilizável a partir 
do banco do condutor

Alteração apresentada pelo Parlamento

a) Dispositivo sem 
funcionar

4.1.5. Dispositivos de 
regulação da 
inclinação (se 
obrigatórios)

Inspeção visual e 
em funcionamento 
com a utilização 
de um dispositivo b) Dispositivo manual 
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de comando 
eletrónico 
quando 
necessário

não utilizável a partir 
do banco do condutor

Or. en

Justificação

A fim de inspecionar adequadamente a função automática do dispositivo de nivelamento dos 
faróis, o ensaio deve ser efetuado com recurso a um dispositivo de comando eletrónico para 
garantir o correto funcionamento do dispositivo de nivelamento.

Alteração 104
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.3.2.

Texto da Comissão

a) Interruptor sem 
funcionar de acordo 
com os requisitos

4.3.2. Interruptores Inspeção visual e 
em funcionamento

b) Mau funcionamento 
do dispositivo de 
comando

Alteração apresentada pelo Parlamento

a) Interruptor sem 
funcionar de acordo 
com os requisitos
b) Mau funcionamento 
do dispositivo de 
comando

4.3.2. Luzes de 
travagem –
Interruptores das luzes
do travão de 
emergência

Inspeção visual e 
em funcionamento 
com a utilização
de um dispositivo 
de comando 
eletrónico para 
alternar o valor 
de entrada do 
sensor do pedal 
de travão e 
verificar, 
mediante 
observação, o 
funcionamento 
das luzes do 
travão de 

c) As luzes do travão 
de emergência não 
funcionam ou 
funcionam 
incorretamente
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emergência.

Or. en

Justificação

Deve ser utilizado um dispositivo de comando eletrónico para gerar os sinais de entrada do 
sensor do pedal de travão, a fim de verificar o funcionamento correto das luzes do travão de 
emergência (incluindo o acionamento automático das luzes avisadoras de perigo), que é 
posteriormente verificada através da observação direta.

Alteração 105
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.5.2.

Texto da Comissão

4.5.2. Alinhamento 
(X)(2)

Inspeção em 
funcionamento e 
utilizando um 
dispositivo de 
regulação de 
faróis

Luz de nevoeiro 
dianteira fora do 
alinhamento 
horizontal quando o 
feixe luminoso tem 
uma linha de corte

Alteração apresentada pelo Parlamento

4.5.2. Alinhamento 
(X)(2)

Inspeção em 
funcionamento e 
utilizando um 
dispositivo de 
regulação de 
faróis

Luz de nevoeiro 
dianteira fora do 
alinhamento 
horizontal e vertical
quando o feixe 
luminoso tem uma 
linha de corte

Or. en

Justificação

As medições verticais constituem os critérios de alinhamentos mais sensíveis, devendo, por 
conseguinte, ser incluídas.

Alteração 106
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 5.3.2.

Texto da Comissão

a) Amortecedores mal 
fixados no quadro ou 
no eixo

5.3.2. Amortecedores Inspeção visual 
com o veículo 
sobre um poço ou 
num mecanismo 
de elevação ou
utilizando 
equipamento 
especial, se 
disponível

b) Amortecedor 
danificado, mostrando 
sinais de grande fuga 
de óleo ou de mau 
funcionamento

Alteração apresentada pelo Parlamento

a) Amortecedores mal 
fixados no quadro ou 
no eixo

5.3.2. Amortecedores Inspeção visual 
com o veículo 
sobre um poço ou 
num mecanismo 
de elevação 
utilizando 
equipamento 
especial

b) Amortecedor 
danificado, mostrando 
sinais de grande fuga 
de óleo ou de mau 
funcionamento

Or. en

Justificação

Só é possível avaliar de forma objetiva a eficiência do amortecimento do sistema de 
suspensão do veículo através da utilização de uma máquina de ensaios do amortecimento. 
Para os sistemas de suspensão dos veículos controlados eletronicamente, deve ser utilizado 
um dispositivo de comando eletrónico para controlar o sistema de suspensão do veículo, 
enquanto são efetuadas medidas simultâneas com a utilização de uma máquina de ensaios de 
amortecimentos de forma a avaliar o funcionamento correto do sistema. Propõe-se que uma 
diferença de 30 % entre os lados direito e esquerdo do mesmo eixo represente um critério 
prático e realista para a aprovação/reprovação.

Alteração 107
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
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Anexo II – ponto 5.3.2.1.

Texto da Comissão

a) Diferença 
significativa entre os 
lados esquerdo e 
direito

5.3.2.1 Ensaio de 
eficiência do 
amortecimento

Utilizar 
equipamento 
especial e 
comparar os 
resultados obtidos 
entre os lados 
esquerdo e direito 
e/ou com os 
valores absolutos 
indicados pelos 
construtores.

b) Valores mínimos 
indicados não 
atingidos

Alteração apresentada pelo Parlamento

a) Diferença 
significativa entre os 
lados esquerdo e 
direito

b)Valores da relação 
de amortecimento não
atingidos

5.3.2.1 Ensaio de 
eficiência do 
amortecimento

Utilizar a
máquina de 
ensaios do 
amortecimento e 
comparar os 
resultados obtidos 
entre os lados 
esquerdo e direito 
e os valores da 
relação
 de 
amortecimento
dos construtores 
automóveis se 
esses valores 
excederem os 
valores-limite 
gerais para a 
relação de 
amortecimento de 
0,1

c)Desequilíbrio dos 
valores de medida 
entre os lados direito 
e esquerdo do mesmo 
eixo superiores a 
30 %

Or. en

Justificação

Só é possível avaliar de forma objetiva a eficiência do amortecimento do sistema de 
suspensão do veículo através da utilização de uma máquina de ensaios do amortecimento. 
Para os sistemas de suspensão dos veículos controlados eletronicamente, deve ser utilizado 
um dispositivo de comando eletrónico para controlar o sistema de suspensão do veículo, 
enquanto são efetuadas medidas simultâneas com a utilização de uma máquina de ensaios de 
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amortecimentos de forma a avaliar o funcionamento correto do sistema.

Propõe-se que uma diferença de 30 % entre os lados direito e esquerdo do mesmo eixo 
represente um critério prático e realista para a aprovação/reprovação.

Alteração 108
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.2.2.

Texto da Comissão

8.2.2.2. Opacidade 
Os veículos matriculados ou 
que entraram em circulação 
antes de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste requisito.

a) Medição da opacidade dos 
gases de escape em 
aceleração livre (sem carga, 
desde a velocidade de 
marcha lenta até à 
velocidade de corte) com a 
alavanca de velocidades em 
ponto morto e o pedal da 
embraiagem a fundo

a) No caso dos veículos 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos

b) Pré-condicionamento do 
veículo:

a opacidade excede o 
nível indicado na placa 
afixada pelo construtor 
do veículo

1. Os veículos podem ser 
inspecionados sem 
pré-condicionamento, 
embora, por razões de 
segurança, se deva verificar 
se o motor está quente e num 
estado mecânico satisfatório.

b) Se esta informação 
não estiver disponível 
ou os requisitos não 
permitirem a utilização 
de valores de referência,

2. Requisitos de 
pré-condicionamento:

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 
m-1 ,

motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 
m-1 ,

i) O motor deve estar bem 
quente; por exemplo, a 
temperatura do óleo do 
motor, medida com uma 
sonda introduzida no tubo da 
haste de medição do nível de 
óleo, deve ser de, pelo 

ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos
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ou matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos:

menos, 80°C – ou a 
temperatura normal de 
funcionamento, caso esta 
seja inferior – ou a 
temperatura do bloco do 
motor, medida pelo nível da 
radiação infravermelha, deve 
ser, pelo menos, uma 
temperatura equivalente. Se, 
devido à configuração do 
veículo, essa medição for 
impraticável, a verificação 
da temperatura normal de 
funcionamento do motor 
pode ser efetuada por outros 
meios, por exemplo através 
do arranque da ventoinha de 
arrefecimento do motor.

1,5 m-1 7

ii) O sistema de escape deve 
ser purgado durante, pelo 
menos, três ciclos de 
aceleração livre ou por um 
método equivalente.
c) Método de inspeção:

1. O motor e qualquer 
dispositivo de 
sobrealimentação montado 
devem estar em marcha lenta 
sem carga antes do início de 
cada ciclo de aceleração 
livre. Para isso, no caso dos 
motores diesel de veículos 
pesados, é necessário 
esperar, pelo menos, 10 
segundos depois da 
libertação do acelerador.

2. Para iniciar cada ciclo de 
aceleração livre, o pedal do 
acelerador deve ser 
totalmente premido rápida e 
continuamente (em menos 
de 1 segundo), mas não 
violentamente, de modo a 
obter o débito máximo da 
bomba de injeção.
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3. Durante cada ciclo de 
aceleração livre, o motor 
deve atingir a velocidade de 
corte – ou, no caso dos 
veículos com transmissões 
automáticas, a velocidade 
especificada pelo construtor 
ou, se este dado não estiver 
disponível, dois terços da 
velocidade de corte – antes 
de se libertar o acelerador.
Isto pode ser verificado, por 
exemplo, monitorizando o 
regime do motor ou 
deixando decorrer um 
período suficiente entre a 
depressão inicial e a 
libertação do acelerador – o 
qual, no caso dos veículos 
das categorias 1 e 2 do
anexo I, deve ser de, pelo 
menos, dois segundos.

4. Um veículo só pode ser 
reprovado se a média 
aritmética de, pelo menos, os 
três últimos ciclos de 
aceleração livre for superior 
ao valor-limite. O cálculo 
pode ser efetuado ignorando 
as medições que se afastem 
significativamente da média 
medida; pode também 
utilizar-se o resultado de 
qualquer outro cálculo 
estatístico que tenha em 
conta a dispersão das 
medições. Os 
Estados-Membros podem 
limitar o número máximo de 
ciclos de ensaio.

5. Para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
reprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
superiores aos valores-limite 



PE508.009v01-00 60/64 AM\931274PT.doc

PT

depois de menos de três 
ciclos de aceleração livre ou 
dos ciclos de purga. Ainda 
para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
aprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
inferiores aos valores-limite 
depois de menos de três 
ciclos de aceleração livre ou 
dos ciclos de purga.

Alteração apresentada pelo Parlamento

8.2.2.2. Opacidade 
Os veículos matriculados ou 
que entraram em circulação 
antes de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste requisito.

a) Medição da opacidade dos 
gases de escape em 
aceleração livre (sem carga, 
desde a velocidade de marcha 
lenta até à velocidade de 
corte) com a alavanca de 
velocidades em ponto morto 
e o pedal da embraiagem a 
fundo Este ensaio ao tubo de 
escape deve ser sempre o 
método predefinido de 
avaliação das emissões de 
gases, mesmo quando 
combinado com o sistema 
OBD.

a) No caso dos veículos 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após 
a data especificada nos 
requisitos

b) Pré-condicionamento do 
veículo:

a opacidade excede o 
nível indicado na placa 
afixada pelo construtor 
do veículo

1. Os veículos podem ser 
inspecionados sem 
pré-condicionamento, 
embora, por razões de 
segurança, se deva verificar 
se o motor está quente e num 
estado mecânico satisfatório.

b) Se esta informação 
não estiver disponível 
ou os requisitos não 
permitirem a utilização 
de valores de 
referência,

2. Requisitos de 
pré-condicionamento:

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 
m-1 ,
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motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 
m-1 ,
ou, no caso dos 
veículos identificados 
nos requisitos

ou matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após 
a data especificada nos 
requisitos:
1,5 m-1 7

ou

i) O motor deve estar bem 
quente; por exemplo, a 
temperatura do óleo do 
motor, medida com uma 
sonda introduzida no tubo da 
haste de medição do nível de 
óleo, deve ser de, pelo 
menos, 80°C – ou a 
temperatura normal de 
funcionamento, caso esta seja 
inferior – ou a temperatura do 
bloco do motor, medida pelo 
nível da radiação 
infravermelha, deve ser, pelo 
menos, uma temperatura 
equivalente. Se, devido à 
configuração do veículo, essa 
medição for impraticável, a 
verificação da temperatura 
normal de funcionamento do 
motor pode ser efetuada por 
outros meios, por exemplo 
através do arranque da 
ventoinha de arrefecimento 
do motor.

0,2 m-1

ii) O sistema de escape deve 
ser purgado durante, pelo 
menos, três ciclos de 
aceleração livre ou por um 
método equivalente.

c) Método de inspeção:

1. O motor e qualquer 
dispositivo de 
sobrealimentação montado 
devem estar em marcha lenta 
sem carga antes do início de 
cada ciclo de aceleração 
livre. Para isso, no caso dos 
motores diesel de veículos 
pesados, é necessário esperar, 
pelo menos, 10 segundos 
depois da libertação do 
acelerador.
2. Para iniciar cada ciclo de 
aceleração livre, o pedal do 
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acelerador deve ser 
totalmente premido rápida e 
continuamente (em menos 
de 1 segundo), mas não 
violentamente, de modo a 
obter o débito máximo da 
bomba de injeção.
3. Durante cada ciclo de 
aceleração livre, o motor 
deve atingir a velocidade de 
corte – ou, no caso dos 
veículos com transmissões 
automáticas, a velocidade 
especificada pelo construtor 
ou, se este dado não estiver 
disponível, dois terços da 
velocidade de corte – antes 
de se libertar o acelerador.
Isto pode ser verificado, por 
exemplo, monitorizando o 
regime do motor ou deixando 
decorrer um período 
suficiente entre a depressão 
inicial e a libertação do 
acelerador – o qual, no caso 
dos veículos das categorias 1 
e 2 do anexo I, deve ser de, 
pelo menos, dois segundos.

Nível de NOx não 
conforme com os 
requisitos

4. Um veículo só pode ser 
reprovado se a média 
aritmética de, pelo menos, os 
três últimos ciclos de 
aceleração livre for superior 
ao valor-limite. O cálculo 
pode ser efetuado ignorando 
as medições que se afastem 
significativamente da média 
medida; pode também 
utilizar-se o resultado de 
qualquer outro cálculo 
estatístico que tenha em 
conta a dispersão das 
medições. Os 
Estados-Membros podem 
limitar o número máximo de 
ciclos de ensaio.

Valores das partículas 
não conformes com os 
requisitos
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5. Para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
reprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
superiores aos valores-limite 
depois de menos de três 
ciclos de aceleração livre ou 
dos ciclos de purga. Ainda 
para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
aprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
inferiores aos valores-limite 
depois de menos de três 
ciclos de aceleração livre ou 
dos ciclos de purga. Medição 
dos níveis de NOx e de 
partículas através da 
utilização de equipamento 
adequado/opacímetro 
devidamente equipado com a 
utilização do método 
existente do ensaio de 
aceleração livre

Or. en

Justificação

O sistema OBD não é um método garantido para a avaliação das emissões e, por essa razão, 
as emissões têm de ser verificadas através da medição no tubo de escape. O óxido de azoto é 
um problema que se coloca particularmente aos veículos com motores diesel, em que os 
níveis baixos de fumo criam normalmente elevados níveis de Nox. Relativamente aos veículos 
equipados com um filtro de partículas de diesel, é importante medir o nível de partículas e 
não o valor da opacidade. A fim de garantir medições harmonizadas e objetivas, tanto a 
temperatura do motor como a velocidade do motor devem ser medidas em conformidade com 
as condições de ensaio do construtor automóvel.

Alteração 109
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
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Parte técnica – Anexo V – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Dispositivo para inspecionar a 
eficiência dos amortecedores;

(10) Máquina de ensaios do 
amortecimento para medir a absorção da 
energia das oscilações da suspensão do 
veículo, a fim de verificar a eficiência do 
amortecimento dos componentes do 
sistema de suspensão do veículo.

Or. en

Justificação

Só é possível avaliar objetivamente a eficiência do amortecimento do sistema de suspensão 
do veículo através da utilização de uma máquina de ensaios do amortecimento, utilizando a 
relação de amortecimento dos construtores automóveis se esses valores excederem o 
valor-limite geral de 0,1 para a relação de amortecimento.


