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Alteração 52
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Todos os Estados-Membros possuem 
um sistema de registo automóvel para os 
veículos a motor que constitui a 
autorização administrativa para os veículos 
entrarem na circulação rodoviária, através 
do qual cada veículo é identificado e lhe é 
atribuído o número de registo. Todavia, 
muitas das regras nacionais relativas ao 
registo automóvel são contraditórias, 
complexas e onerosas. Consequentemente, 
os problemas com o registo de veículos 
criam entraves no mercado interno e geram 
problemas para a livre circulação, no 
interior da União, dos veículos a motor 
registados noutro Estado-Membro.

(1) Todos os Estados-Membros possuem 
um sistema de registo automóvel para os 
veículos a motor que constitui a 
autorização administrativa para os veículos 
entrarem na circulação rodoviária, através 
do qual cada veículo é identificado e lhe é 
atribuído o número de registo. Todavia, 
muitas das regras nacionais relativas ao 
registo automóvel são contraditórias, 
complexas e onerosas. Consequentemente, 
os problemas com o registo de veículos 
criam entraves no mercado interno –
especialmente à circulação de 
trabalhadores - e geram problemas para a 
livre circulação, no interior da União, dos 
veículos a motor registados noutro Estado-
Membro.

Or. de

Alteração 53
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O registo de veículos a motor 
registados noutro Estado-Membro é 
dificultado pela sobrecarga de 
formalidades de registo nos 
Estados-Membros, em especial pela 
obrigação de apresentar estes veículos a 
ensaios complementares, a fim de permitir 
a avaliação do seu estado geral antes do 

(5) O registo de veículos a motor 
registados noutro Estado-Membro é 
dificultado pela sobrecarga de 
formalidades de registo nos 
Estados-Membros, em especial pela 
obrigação de apresentar estes veículos a 
ensaios complementares, a fim de permitir 
a avaliação do seu estado geral antes do 
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registo ou para os identificar. Por 
conseguinte, é necessário reduzir essas 
formalidades a fim de garantir a livre 
circulação dos veículos a motor e reduzir o 
ónus administrativo para os cidadãos, as 
empresas e as autoridades de registo. Em 
especial para os cidadãos ou empresas que 
adquirem um veículo a motor registado 
noutro Estado-Membro, importa prever um 
procedimento de registo simplificado que 
inclua o reconhecimento de documentos e 
dos ensaios de inspeção técnica emitidos 
noutro Estado-Membro e que organize a 
cooperação administrativa entre as 
autoridades competentes em relação ao 
intercâmbio de dados em falta.

registo ou para os identificar. Por 
conseguinte, é necessário reduzir essas 
formalidades a fim de garantir a livre 
circulação dos veículos a motor e reduzir o 
ónus administrativo para os cidadãos, as 
empresas e as autoridades de registo. Em 
especial para os cidadãos ou empresas que 
adquirem um veículo a motor registado 
noutro Estado-Membro, importa prever um 
procedimento de registo simplificado que 
respeite os interesses do consumidor e 
inclua o reconhecimento de documentos e 
dos ensaios de inspeção técnica emitidos 
noutro Estado-Membro e que organize a 
cooperação administrativa entre as 
autoridades competentes em relação ao 
intercâmbio de dados em falta.

Or. de

Alteração 54
Othmar Karas, Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O formato deve ser normalizado em 
todos os Estados-Membros, em 
conformidade com a Diretiva 1999/37/CE, 
de modo a facilitar aos cidadãos e às 
empresas o reconhecimento do certificado 
de matrícula, em especial aos cidadãos e 
às empresas que adquirem um veículo a 
motor registado noutro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Um certificado de registo uniforme assegura a identificação do proprietário do veículo em 
caso de acidente de viação.
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Alteração 55
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os cidadãos e as empresas também 
devem poder escolher entre as cores 
nacionais e as da União para as chapas 
de matrícula definitiva ou temporária 
para efeitos de transferência, tendo em 
vista um novo registo ou, se for o caso, o 
registo temporário para efeitos de 
transferência dos veículos adquiridos 
noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 56
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O presente regulamento deve ter em 
conta o facto de que alguns veículos de 
interesse histórico não dispõem de todos 
os documentos originais, seja por terem 
sido abandonados e, posteriormente, 
restaurados, seja por terem sido 
fabricados antes da adoção de sistemas de 
registo nos Estados-Membros, seja, ainda, 
por originalmente terem sido veículos de 
corrida ou veículos militares. O presente 
regulamento deve garantir que esses 
veículos possam ser legitimamente 
transferidos de um Estado-Membro para 
outro e de novo registados com recurso 
unicamente aos documentos disponíveis 
respeitantes à data de fabrico ou à 
primeira matrícula, se tiverem, pelo 
menos, 30 anos.
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Or. en

Justificação

É necessário prever uma exceção para os veículos de interesse histórico.

Alteração 57
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Por forma a garantir condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução para 
estabelecer os procedimentos comuns e as 
especificações da aplicação informática 
necessária ao intercâmbio eletrónico de 
dados de registo automóvel, incluindo o 
formato para o intercâmbio de dados, os 
procedimentos técnicos para a consulta 
eletrónica e o acesso aos registos 
eletrónicos nacionais, os procedimentos de 
acesso e os mecanismos de segurança, e 
para definir o formato e o modelo do 
certificado de matrícula automóvel 
profissional. Estas competências devem ser 
exercidas nos termos do 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,

(14) Por forma a garantir condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução para 
estabelecer os procedimentos comuns e as 
especificações da aplicação informática, 
nomeadamente o Sistema Europeu de 
Informação sobre Veículos e Cartas de 
Condução (EUCARIS), necessária ao 
intercâmbio eletrónico de dados de registo 
automóvel, incluindo o formato para o 
intercâmbio de dados, os procedimentos 
técnicos para a consulta eletrónica e o 
acesso aos registos eletrónicos nacionais, 
os procedimentos de acesso e os 
mecanismos de segurança, e para definir o 
formato e o modelo do certificado de 
matrícula automóvel profissional. Estas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do 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. en
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Alteração 58
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem certificar-se de que o Sistema 
Europeu de Informação sobre Veículos e 
Cartas de Condução (EUCARIS) foi 
totalmente implementado e está pronto a 
ser utilizado para os fins do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Todos os 27 Estados-Membros da União Europeia deveriam ter implementado o Sistema 
Europeu de Informação sobre Veículos e Cartas de Condução (Eucaris) antes de 2013, o que 
não acontece devido, sobretudo, a razões de ordem organizativa e jurídica.

Alteração 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente regulamento não afeta os 
direitos de soberania fiscal dos 
Estados-Membros em matéria de 
aplicação e cobrança das taxas e impostos 
relativos aos veículos abrangidos pelo 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

É preferível inserir este texto no artigo 1.º, para garantir que os direitos fiscais não sejam 
afetados pela adoção do presente regulamento. Como o objetivo da proposta de regulamento 
é simplificar as formalidades e as condições de registo de veículos já matriculados noutros 
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Estados-Membros, de modo algum o regulamento deverá afetar o direito de imposição de 
taxas e impostos sobre os veículos que entram num determinado Estado-Membro.

Alteração 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. O presente regulamento não afeta o 
direito dos Estados-Membros de tomarem 
as medidas legislativas necessárias para 
evitar a evasão fiscal relativamente aos 
veículos abrangidos pelo presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Seria preferível incluir no artigo 1.º a referência ao direito dos Estados-Membros de 
tomarem as medidas necessárias em caso de evasão fiscal, para evitar que o regulamento 
proposto permita, inadvertidamente, práticas que se traduzam na evasão fiscal.

Alteração 61
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Titular do certificado de matrícula», a 
pessoa em nome da qual o veículo é 
registado num Estado-Membro;

(3) «Titular do certificado de matrícula», a 
pessoa singular ou coletiva em nome da 
qual o veículo é registado num 
Estado-Membro; em caso de locação 
financeira, o «titular do certificado de 
matrícula» é, igualmente, a pessoa 
singular ou coletiva que celebrou um 
contrato de propriedade do veículo numa 
base temporária;



AM\938979PT.doc 9/42 PE513.178v01-00

PT

Or. en

Alteração 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) “detentor do veículo”, a pessoa cujo 
nome consta do certificado de matrícula 
mas que não é a pessoa registada.

Or. hu

Justificação

O artigo 2.º, ponto 3 da proposta da Comissão define a pessoa em nome da qual o veículo é 
registado como o titular do certificado de matrícula. Contudo, na prática, a pessoa que 
consta do certificado de matrícula pode não ser a mesma pessoa em cujo nome o veículo é 
registado. Os veículos de locação financeira são um exemplo disto, já que nestes casos a 
pessoa que consta do certificado de matrícula é o proprietário enquanto o titular desse 
certificado é o detentor do veículo.

Alteração 63
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro só pode exigir o 
registo no seu território de um veículo 
registado noutro Estado-Membro se o 
titular do certificado de matrícula tiver a 
sua residência normal no seu território.

1. Um Estado-Membro só pode exigir o 
registo no seu território de um veículo 
registado noutro Estado-Membro se o 
titular do certificado de matrícula ou o 
utilizador do veículo tiver a sua residência 
normal no seu território.

Or. fi
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Alteração 64
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em que o titular do 
certificado de matrícula tem a sua 
residência normal é qualquer um dos 
seguintes:

O Estado-Membro em que o titular do 
certificado de matrícula ou o utilizador do 
veículo tem a sua residência normal é 
qualquer um dos seguintes:

Or. fi

Alteração 65
Daniël van der Stoep

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições referidas nas alíneas i) e ii) 
não prejudicam o direito dos 
Estados-Membros de imporem requisitos 
suplementares através da legislação 
nacional relativamente à determinação da 
residência normal das pessoas singulares.

Or. nl

Alteração 66
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o desejar, um Estado-Membro 
pode determinar que o registo no registo 
da população será o único critério de 
residência para as pessoas singulares. 
Contudo, no caso duma filial ou qualquer 
outro estabelecimento duma pessoa 
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coletiva, o registo será válido apenas para 
a circulação no território desse 
Estado-Membro. Um Estado-Membro 
pode aplicar a mesma restrição para 
permitir que os cidadãos não residentes 
da União registem veículos de que 
desejam dispor para utilização no seu 
território.

Or. it

Justificação

Nos termos das disposições comunitárias em matéria de residência nos Estados-Membros, os 
cidadãos podem ser inscritos no registo da população residente quando a sua estadia tiver 
uma duração superior a três meses. Quando isto acontecer, o mesmo critério - que constitui 
uma forma de registo e proporciona certeza - deve ser autorizado para determinar o direito a 
registar um veículo. Além disso, e por motivos óbvios, deve ser permitido a uma pessoa 
manter o seu veículo noutro Estado-Membro, independentemente do seu local de residência.

Alteração 67
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Quando um veículo atravessar 
fronteiras o condutor tem de estar em 
condições de fornecer provas documentais 
de que o veículo é mantido e utilizado 
legalmente. Os Estados-Membros podem 
prever e regulamentar os controlos de 
veículos registados noutros 
Estados-Membros que circulam no seu 
território, a fim de obterem informações. 
Se o considerarem adequado, podem 
retirar o certificado de matrícula por um 
período não superior a 30 dias mas devem 
autorizar temporariamente a circulação 
do veículo se o condutor for uma pessoa 
singular com residência registada ou 
titular duma carta de condução emitida 
por um Estado-Membro ou ainda se os 
documentos na posse do condutor não 
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comprovarem a residência no estrangeiro 
ou indicarem o motivo pelo qual ele 
mantém o veículo. No caso de se verificar 
que a utilização ou registo do veículo foi 
incorreta, o certificado será retirado de 
forma permanente. O Estado-Membro de 
registo será informado acerca da retirada 
temporária ou permanente do certificado.

Or. it

Justificação

Esta é apenas uma forma simples e eficaz de impedir a fuga à lei e coisa parecida no que 
respeita à posse e utilização de veículos (e consequentemente à regulamentação do seu 
registo) no território da UE. A responsabilidade cabe aos proprietários e condutores dos 
veículos quando viajarem num país diferente daquele onde os veículos estão registados; esse 
facto facilitará os controlos.

Alteração 68
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

Se o titular do certificado de matrícula 
transferir a sua residência normal para 
outro Estado-Membro, deve requerer o 
registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro no prazo de seis meses 
após a sua chegada.

Se o titular do certificado de matrícula 
transferir a sua residência normal para 
outro Estado-Membro, deve:

(a) informar imediatamente a autoridade 
de registo competente desse 
Estado-Membro;
(b) requerer o registo de um veículo 
registado noutro Estado-Membro no prazo 
de três meses após a sua chegada.

Or. en
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Alteração 69
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texto da Comissão Alteração

Se o titular do certificado de matrícula 
transferir a sua residência normal para 
outro Estado-Membro, deve requerer o 
registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro no prazo de seis meses 
após a sua chegada.

Se o titular do certificado de matrícula ou 
detentor do veículo transferir a sua 
residência normal para outro 
Estado-Membro, deve requerer o registo de 
um veículo registado noutro 
Estado-Membro no prazo de três meses 
após a chegada.

Or. hu

Justificação

O artigo 7.º da diretiva 2004/38/CE confere aos cidadãos da UE o direito de residirem 
noutro Estado-Membro. Na prática, para registar um veículo é necessário um período de três 
meses após a apresentação de um pedido de residência.

Alteração 70
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

Se o titular do certificado de matrícula 
transferir a sua residência normal para 
outro Estado-Membro, deve requerer o 
registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro no prazo de seis meses
após a sua chegada.

Se o titular do certificado de matrícula 
transferir a sua residência normal para 
outro Estado-Membro, deve requerer o 
registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro no prazo de três meses
após a sua chegada.

Or. de

Alteração 71
Malcolm Harbour
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se o titular do certificado de matrícula 
transferir a sua residência normal para 
outro Estado-Membro, deve requerer o 
registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro no prazo de seis meses 
após a sua chegada.

Se o titular do certificado de matrícula 
transferir a sua residência normal para 
outro Estado-Membro, deve requerer o 
registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro no prazo de seis meses 
após a sua chegada. Os Estados-Membros 
podem requerer prazos mais curtos para a 
entrega de pedidos de um novo registo.

Or. en

Justificação

Como se trata de um regulamento, é diretamente aplicável nas legislações dos 
Estados-Membros; é pois necessário ter devidamente em conta os Estados-Membros que já 
exigem a realização, imediata ou a curto prazo, de um novo registo.

Alteração 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texto da Comissão Alteração

Em caso de mudança de proprietário de 
um veículo matriculado num 
Estado-Membro e de transferência desse 
veículo para outro Estado-Membro que é 
o local de residência habitual do novo 
proprietário, este deve requerer o registo 
do veículo no prazo de 30 dias após a sua 
transferência.

Or. en

Alteração 73
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Durante o período a que se refere o 
primeiro parágrafo, a utilização do veículo 
não deve ser restringida.

Durante os períodos a que se referem o 
primeiro e o segundo parágrafos, a 
utilização do veículo não deve ser 
restringida por razões relacionadas com o 
registo do veículo.

Or. en

Alteração 74
Othmar Karas, Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem impor 
sanções eficazes, proporcionais e 
dissuasivas, se o titular do certificado de 
matrícula não proceder ao novo registo do 
seu veículo dentro do prazo estabelecido 
no artigo 4.º, n.º 1. Essas sanções podem 
incluir multas ou uma utilização restrita 
do veículo enquanto não estiver concluído 
o processo de novo registo.

Or. en

Justificação

Deve existir algum tipo de incentivo ao cumprimento dos requisitos previstos no presente 
regulamento ou multas, no caso de os proprietários dos veículos não procederem ao novo 
registo dentro do prazo.

Alteração 75
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A autoridade de registo automóvel deve 
reconhecer os certificados de inspeção 
técnica emitidos noutros 
Estados-Membros, em conformidade com 
o Regulamento 2013/xx/UE1.
__________________
1 Proposta de Regulamento 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 
(2012/0184(COD)).

Or. en

Alteração 76
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso tenha sido recebido um pedido 
para novo registo de um veículo e este 
seja oriundo de outro Estado-Membro, as 
autoridades de registo devem reconhecer 
o respetivo certificado de inspeção 
técnica, depois de a sua validade ter sido 
verificada no momento do novo registo. O 
reconhecimento deve ser concedido por 
um período igual ao da validade original 
do certificado, exceto se o período de 
validade original do certificado se 
prolongar para lá da duração máxima 
legal no Estado-Membro onde o veículo 
está a ser novamente registado. Nesse 
caso, a validade deve ser alinhada de 
modo descendente e ser calculada a partir 
da data em que o veículo recebeu o 
certificado de inspeção técnica original. 
Antes da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, os 
Estados-Membros devem comunicar uns 
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aos outros o formato do certificado de 
inspeção técnica reconhecido pelas 
respetivas autoridades competentes, bem 
como as instruções sobre como verificar a 
sua autenticidade.

Or. en

Justificação

Este é o texto aprovado pela Comissão TRAN sobre o Regulamento de inspeção técnica no 
que se refere ao reconhecimento mútuo dos certificados de inspeção técnica. A alteração 
garante a coerência com essa disposição, que visava essencialmente facilitar o novo registo 
de veículos em toda a União.

Alteração 77
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades de registo automóvel só 
podem efetuar controlos físicos do veículo 
registado noutro Estado-Membro antes do 
registo num dos seguintes casos:

4. As autoridades de registo automóvel 
podem, antes de proceder ao registo de 
um veículo proveniente de outro Estado-
Membro, proceder à sua identificação. As 
autoridades de registo automóvel só podem 
efetuar inspeções técnicas do veículo 
registado noutro Estado-Membro antes do 
registo num dos seguintes casos:

Or. en

Alteração 78
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando um Estado-Membro for 
notificado do registo dum veículo noutro 
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Estado-Membro, como previsto no n.º 5, 
deve anular sem demoras o registo do 
veículo no seu território. Isto não 
prejudica os procedimentos nacionais de 
anulação utilizados para os registos 
automóveis. 

Or. it

Justificação

Não obstante a notificação automática, devem ser mantidos os procedimentos nacionais de 
eliminação de veículos dos registos nacionais para reduzir a possibilidade de fraude e 
sobretudo para proteger os empréstimos garantidos destinados a pagar um veículo e aqueles 
para os quais o próprio veículo constitui a garantia (por exemplo, empréstimos a prestações 
ainda não reembolsados totalmente). 

Alteração 79
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Escolha das chapas de matrícula

1. Os Estados-Membros devem oferecer a 
opção de um novo registo do veículo com 
uma matrícula com as cores nacionais ou 
da União e personalizada, se tal for 
desejado. 
2. Quando uma matrícula é 
disponibilizada com as cores da União, 
deve ser constituída por códigos amarelos 
sobre um fundo azul, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 2411/98 do 
Conselho.
3. A opção a que se refere o n.º 1 deve ser 
efetuada sem prejuízo do direito de os 
Estados-Membros determinarem as 
próprias normas em matéria de códigos.

Or. it
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Justificação

Para alguns tipos de empresas - como as empresas de locação financeira e as empresas de 
aluguer de automóveis - seria útil ter a opção de utilizarem uma cor comum para as 
matrículas dos seus veículos. Isto permitir-lhes-ia dar um aspeto uniforme às suas frotas. O 
registo continuará a caber ao Estado-Membro onde o veículo é registado. Além disso, as 
empresas supramencionadas, e toda a gente, terão a possibilidade de obter chapas de 
matrícula personalizadas, uma opção já disponível em alguns Estados-Membros.

Alteração 80
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) O veículo não possui seguro de 
responsabilidade civil.

Or. en

Alteração 81
Daniël van der Stoep

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se a legislação nacional dum 
Estado-Membro permitir a recusa, 
independentemente do motivo;

Or. nl

Alteração 82
Daniël van der Stoep

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer decisão tomada por uma 
autoridade de registo automóvel 
recusando o registo de um veículo 
registado noutro Estado-Membro deve ser 
devidamente fundamentada. A pessoa em 
causa pode, no prazo de um mês a contar 
da data de receção da decisão de recusa, 
requerer à autoridade de registo 
automóvel competente o reexame da 
decisão. Esse pedido deve incluir os 
motivos invocados para o reexame. No 
prazo de um mês a contar da data de 
receção do pedido, a autoridade de registo 
automóvel competente deve confirmar ou 
anular a sua decisão.

Suprimido

Or. nl

Alteração 83
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer decisão tomada por uma 
autoridade de registo automóvel recusando 
o registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro deve ser devidamente 
fundamentada. A pessoa em causa pode, no 
prazo de um mês a contar da data de 
receção da decisão de recusa, requerer à 
autoridade de registo automóvel 
competente o reexame da decisão. Esse 
pedido deve incluir os motivos invocados 
para o reexame. No prazo de um mês a 
contar da data de receção do pedido, a 
autoridade de registo automóvel 
competente deve confirmar ou anular a sua 
decisão.

2. Qualquer decisão tomada por uma 
autoridade de registo automóvel recusando 
o registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro deve ser devidamente 
fundamentada. A pessoa em causa pode, no 
prazo de três meses a contar da data de 
receção da decisão de recusa, requerer à 
autoridade de registo automóvel 
competente o reexame da decisão. Esse 
pedido deve incluir os motivos invocados 
para o reexame. No prazo de três meses a 
contar da data de receção do pedido, a 
autoridade de registo automóvel 
competente deve confirmar ou anular a sua 
decisão.

Or. de
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Alteração 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer decisão tomada por uma 
autoridade de registo automóvel recusando 
o registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro deve ser devidamente 
fundamentada. A pessoa em causa pode, no 
prazo de um mês a contar da data de 
receção da decisão de recusa, requerer à 
autoridade de registo automóvel 
competente o reexame da decisão. Esse 
pedido deve incluir os motivos invocados 
para o reexame. No prazo de um mês a 
contar da data de receção do pedido, a 
autoridade de registo automóvel 
competente deve confirmar ou anular a sua 
decisão.

2. Qualquer decisão tomada por uma 
autoridade de registo automóvel recusando 
o registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro deve ser devidamente 
fundamentada. A pessoa em causa pode, no 
prazo de um mês a contar da data de 
receção da decisão de recusa, requerer à 
autoridade de registo automóvel 
competente o reexame da decisão. Esse 
pedido deve incluir os motivos invocados 
para o reexame. No prazo de um mês a 
contar da data de receção do pedido, a 
autoridade de registo automóvel
competente deve confirmar ou anular a sua 
decisão. No prazo de um mês a contar da 
data de receção do pedido pela autoridade 
de registo automóvel competente, o 
veículo não deve circular na via pública.

Or. en

Justificação

Sempre que um veículo esteja gravemente danificado ou destruído, ou a data para a inspeção 
técnica obrigatória seguinte tenha sido ultrapassada, não deve circular na via pública por 
razões de segurança rodoviária.

Alteração 85
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer decisão tomada por uma 2. Qualquer decisão tomada por uma 
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autoridade de registo automóvel recusando 
o registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro deve ser devidamente 
fundamentada. A pessoa em causa pode, no 
prazo de um mês a contar da data de 
receção da decisão de recusa, requerer à 
autoridade de registo automóvel 
competente o reexame da decisão. Esse 
pedido deve incluir os motivos invocados 
para o reexame. No prazo de um mês a 
contar da data de receção do pedido, a 
autoridade de registo automóvel 
competente deve confirmar ou anular a sua 
decisão.

autoridade de registo automóvel recusando 
o registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro deve ser devidamente 
fundamentada. A pessoa em causa pode, no 
prazo de um mês a contar da data de 
receção da decisão de recusa, requerer à 
autoridade de registo automóvel 
competente o reexame da decisão. Esse 
pedido deve incluir os motivos invocados 
para o reexame. No prazo de um mês a 
contar da data de receção do pedido, a 
autoridade de registo automóvel 
competente deve confirmar ou anular a sua 
decisão. Durante o exame da decisão de 
recusa, o veículo não deve circular na via 
pública.

Or. en

Alteração 86
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros aplicam 
sanções efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas em caso de não-requerimento 
de um novo registo dentro do prazo 
estipulado no artigo 4.º, n.º 1. Essas 
sanções podem incluir a imposição de 
uma multa e a apreensão do veículo até à 
conclusão do processo de novo registo. As 
sanções não são aplicáveis ou devem ser 
reembolsadas se a impossibilidade de 
proceder a um novo registo se dever a um 
erro cometido pela autoridade competente 
do Estado-Membro em causa.

Or. en
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Alteração 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Qualquer pessoa que tenha adquirido 
noutro Estado-Membro um veículo que não 
possua um certificado de matrícula, pode 
solicitar à autoridade de registo automóvel 
competente a emissão de um certificado de 
matrícula temporário do veículo com vista 
à sua transferência para outro Estado-
Membro. O certificado de matrícula 
temporário é válido por um período de 30 
dias.

(1) Qualquer pessoa que tenha adquirido 
noutro Estado-Membro um veículo que não 
possua um certificado de matrícula, pode 
solicitar à autoridade de registo automóvel 
competente do Estado-Membro onde o 
veículo é registado a emissão de um 
certificado de matrícula temporário do 
veículo com vista à sua transferência para 
outro Estado-Membro. O certificado de 
matrícula temporário é válido por um 
período de 30 dias.

Or. hu

Justificação

O país de acolhimento não terá ao dispor os pormenores relativos ao veículo adquirido. 
Esses pormenores são mantidos no país onde o veículo foi registado pela última vez (país de 
origem). Portanto, tem lógica que sejam as autoridades desse país a emitir o certificado de 
matrícula temporário.

Alteração 88
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha adquirido 
noutro Estado-Membro um veículo que não 
possua um certificado de matrícula, pode 
solicitar à autoridade de registo automóvel 
competente a emissão de um certificado de 
matrícula temporário do veículo com vista 
à sua transferência para outro Estado-
Membro. O certificado de matrícula 
temporário é válido por um período de 30 
dias.

1. Qualquer pessoa que tenha adquirido 
noutro Estado-Membro um veículo que não 
possua um certificado de matrícula, pode 
solicitar à autoridade de registo automóvel 
competente a emissão de um certificado de 
matrícula temporário do veículo com vista 
à sua transferência para outro Estado-
Membro. O certificado de matrícula 
temporário é válido por um período de 30 
dias e é reconhecido por todos os 
Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 89
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha adquirido 
noutro Estado-Membro um veículo que não 
possua um certificado de matrícula, pode 
solicitar à autoridade de registo automóvel 
competente a emissão de um certificado de 
matrícula temporário do veículo com vista 
à sua transferência para outro Estado-
Membro. O certificado de matrícula 
temporário é válido por um período de 30 
dias.

1. Qualquer pessoa que tenha adquirido 
noutro Estado-Membro um veículo que não 
possua um certificado de matrícula, pode 
solicitar à autoridade de registo automóvel 
competente desse Estado-Membro a 
emissão de um certificado de matrícula 
temporário do veículo com vista à sua 
transferência para o Estado-Membro de 
residência para o registar ali. O 
certificado de matrícula temporário é 
válido por um período de 30 dias.

Or. it

Justificação

Todos devem poder ter um veículo registado temporariamente mas isto só deve ser feito para 
um fim explícito e de forma a evitar qualquer possibilidade de abuso ou especulação.

Alteração 90
Othmar Karas, Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

À exceção dos veículos adquiridos, o 
primeiro parágrafo também é aplicável 
aos veículos recebidos em herança, 
obtidos como prémio ou como presente, 
desde que o titular possa comprovar a 
legitimidade da sua utilização ou posse do 
veículo.

Or. en



AM\938979PT.doc 25/42 PE513.178v01-00

PT

Alteração 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Após a expiração do certificado de 
matrícula temporária, o proprietário do 
veículo deve registar o seu veículo no 
Estado-Membro de destino.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, após a expiração do certificado de matrícula temporária, o veículo deve 
ser devidamente registado no Estado-Membro de destino.

Alteração 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o veículo não possui seguro de 
responsabilidade civil e se tal seguro 
constituir uma condição prévia para o 
registo do veículo.

Or. en

Justificação

Este motivo para recusa, introduzido para o artigo 5.º, também deve ser aplicável para a 
emissão de um certificado de registo temporário, uma vez que o seguro automóvel de 
responsabilidade civil contribui para a proteção de vítimas de acidentes rodoviários.

Alteração 93
Catherine Stihler
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o veículo não possuir seguro de 
responsabilidade civil.

Or. en

Alteração 94
Daniël van der Stoep

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se a legislação nacional dum 
Estado-Membro permitir a recusa, 
independentemente do motivo;

Or. nl

Alteração 95
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de registo de um veículo 
registado noutro Estado-Membro, as 
autoridades de registo automóvel devem 
conceder às autoridades de registo 
automóvel de outros Estados-Membros 
acesso aos dados armazenados nos registos 
automóveis oficiais relativamente aos 
elementos de informação enunciados no 
anexo I.

1. Para efeitos de registo de um veículo 
registado noutro Estado-Membro, as 
autoridades de registo automóvel devem 
conceder às autoridades de registo 
automóvel de outros Estados-Membros 
acesso aos dados armazenados nos registos
automóveis oficiais relativamente aos 
elementos de informação enunciados nos 
pontos 1 a 34, 44, e 48 a 60 do anexo I. As 
autoridades de registo automóvel podem 
conceder às suas homólogas dos outros 
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Estados-Membros acesso aos dados 
armazenados nos registos automóveis 
oficiais relativamente aos elementos de 
informação enunciados nos pontos 35 a 
43, 45 a 47 e 61 do anexo I. 
Para efeitos do primeiro parágrafo, as 
autoridades de registo automóvel devem 
recolher dados sobre os elementos de 
informação enunciados nos pontos 1 a 34, 
44, e 48 a 60 do anexo I. Podem recolher 
dados sobre os elementos de informação 
enunciados nos pontos 35 a 43, 45 a 47 e 
61 do anexo I.

Or. en

Alteração 96
Preslav Borissov

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, as autoridades de 
registo automóvel devem utilizar a 
aplicação informática tal como 
estabelecido no anexo II.

Para efeitos do n.º 1, as autoridades de 
registo automóvel devem utilizar o Sistema 
Europeu de Informação sobre Veículos e 
Cartas de Condução (EUCARIS), tal 
como estabelecido no anexo II.

Or. en

Alteração 97
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros 
certificam-se de que o Sistema Europeu 
de Informação sobre Veículos e Cartas de 
Condução foi implementado por todos os 
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Estados-Membros e está inteiramente 
operacional.

Or. en

Justificação

Atualmente, alguns Estados-Membros procedem à troca de informações sobre veículos e 
cartas de Condução através do EUCARIS, mas o sistema ainda não foi implementado nem 
está operacional em todos os Estados-Membros. Por conseguinte, a Comissão Europeia deve 
certificar-se de que o Sistema EUCARIS está operacional em toda a União Europeia, para 
que o presente regulamento seja eficaz.

Alteração 98
Hans-Peter Martin

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Consulta ou transmissão de 
informações não autorizadas;

(c) Consulta, transmissão ou publicação de 
informações não autorizadas;

Or. de

Alteração 99
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade de registo automóvel 
pode emitir um ou vários certificados de 
matrícula profissionais a qualquer 
empresa que cumpra os seguintes 
critérios:

1. Uma autoridade de registo automóvel 
pode emitir um ou vários certificados de 
matrícula profissionais a fabricantes de 
automóveis, fabricantes de peças para 
automóveis, oficinas de reparação 
automóvel, vendedores, serviços técnicos e 
autoridades de inspeção.

(a) Está estabelecida no seu território;
(b) Distribui veículos ou presta serviços de 
reparação, manutenção ou de ensaio de 
veículos;
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(c) Possui boa reputação e a capacidade 
profissional exigível.

Or. en

Alteração 100
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Distribui veículos ou presta serviços de 
reparação, manutenção ou de ensaio de 
veículos;

(b) Distribui veículos, faz o transporte 
internacional de veículos ou presta 
serviços de reparação, manutenção ou de 
ensaio de veículos;

Or. en

Justificação

As empresas que fazem o transporte internacional de veículos também devem ser incluídas no 
sistema de registo profissional.

Alteração 101
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades de registo automóvel 
devem garantir que os dados respeitantes 
aos veículos referidos no anexo I sejam 
registados no respetivo registo em relação 
a cada registo automóvel profissional.

Suprimido

Or. en



PE513.178v01-00 30/42 AM\938979PT.doc

PT

Alteração 102
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os veículos com um certificado de 
matrícula profissional só podem ser 
utilizados se não constituírem um risco 
direto e imediato para a segurança 
rodoviária. Esses veículos não podem ser 
utilizados no transporte comercial de 
pessoas ou mercadorias.

3. Os veículos com um certificado de 
matrícula profissional só podem ser 
utilizados se não constituírem um risco 
direto e imediato para a segurança 
rodoviária e possuírem um certificado de 
inspeção técnica obrigatório. Esses 
veículos não podem ser utilizados no 
transporte comercial de pessoas ou 
mercadorias.

Or. pl

Alteração 103
Daniël van der Stoep

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não podem 
impedir, por motivos relacionados com o 
registo do veículo, a livre circulação de 
veículos abrangidos por um certificado de 
matrícula automóvel profissional.

4. Os Estados-Membros podem impedir, 
por motivos relacionados com o registo do 
veículo, a livre circulação de veículos 
abrangidos por um certificado de matrícula 
automóvel profissional.

Or. nl

Alteração 104
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os certificados de matrícula 
profissionais devem ser mutuamente 
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reconhecidos em todos os 
Estados-Membros para as deslocações 
efetuadas no âmbito de uma 
transferência, controlo ou ensaio.

Or. en

Alteração 105
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os certificados de matrícula 
automóvel profissionais emitidos num 
Estado-Membro devem ser reconhecidos 
pelos outros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 106
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O prazo de validade dos certificados 
de matrícula automóvel profissionais não 
deverá exceder três meses. A validade 
expira logo que um dos critérios 
enumerados no n.º 1 do presente artigo 
deixe de ser cumprido.

Or. en

Justificação

O prazo de validade dos certificados de matrícula automóvel profissionais deve ser 
claramente fixado.



PE513.178v01-00 32/42 AM\938979PT.doc

PT

Alteração 107
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.°-A
Escolha da chapa de matrícula

1. Os Estados-Membros devem conceder a 
possibilidade de novo registo, de registo 
temporário para efeitos de transferência 
ou de registo profissional de um veículo 
com uma chapa de matrícula com as 
cores nacionais ou da União.
2. Quando uma matrícula é 
disponibilizada com as cores da União, 
deve ser constituída por códigos amarelos 
sobre um fundo azul, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 2411/98.
3. Quando uma matrícula temporária 
para transferência é disponibilizada com 
as cores da União, deve ser constituída 
por códigos amarelos sobre um fundo 
azul, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 2411/98.
4. A escolha a que se refere o n.º 1 deve 
ser efetuada sem prejuízo do direito de os 
Estados-Membros determinarem os 
respetivos sistemas nacionais de códigos.

Or. en

Justificação

Certas empresas, como as de aluguer e de locação, teriam vantagem em poder utilizar uma 
cor comum para as chapas de matrícula definitivas ou temporárias dos seus veículos. Tal 
possibilidade permitiria às empresas conferir um aspeto uniforme à sua frota de veículos. O 
registo automóvel continua a ser da competência do Estado-Membro em que o veículo é 
registado.
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Alteração 108
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As informações sobre o registo de 
veículos no Estado-Membro da autoridade 
competente;

(a) As informações sobre os procedimentos 
de registo de veículos, bem como os 
documentos a apresentar no 
Estado-Membro da autoridade competente;

Or. en

Alteração 109
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As informações sobre o registo de 
veículos no Estado-Membro da autoridade 
competente;

(a) As informações sobre o registo de 
veículos no Estado-Membro da autoridade 
competente e, em particular: os 
documentos necessários, as taxas, o tempo 
de espera previsto para a decisão e os 
procedimentos;

Or. pl

Alteração 110
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de xxxx [data a inserir: 
um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento].

É aplicável a partir de xxxx [data a inserir: 
três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento].

Or. en
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Justificação

Será necessário mais do que um ano para aplicar o presente regulamento. Em especial, as 
autoridades nacionais de registo terão de introduzir mais elementos de informação para 
recolher todos os dados indicados no projeto de regulamento para o primeiro novo registo de 
veículos num determinado Estado-Membro da UE. Seriam necessários, pelo menos, mais 10 
elementos de informação dos fabricantes, combinados com outros dados, que exigirão o 
desenvolvimento de novos sistemas, eventualmente com a participação das seguradoras.

Alteração 111
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão

Elemento Códigos harmonizados Diretiva 
1999/37/CE

1. País de registo --

2. Número de registo (A)

3. Data do primeiro registo do veículo (B)

4. Número(s) de identificação do 
certificado de matrícula

--

5. Designação da autoridade emissora do 
certificado de matrícula

--

6. Veículo: marca (D.1)

7. Veículo: modelo: (D.2)

- variante (se disponível),

- versão (se disponível)

8. Veículo: denominação(ões) 
comercial(ais)

(D.3)

9. Número de identificação do veículo 
(VIN)

(E)

10. Massa: massa máxima em carga 
tecnicamente admissível, exceto para 
motociclos

(F.1)

11. Massa: massa máxima em carga 
admissível do veículo em serviço no 
Estado-Membro onde esteja matriculado

(F.2)
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12. Massa do veículo em serviço com 
carroçaria e com dispositivo de engate, no 
caso de veículo trator de qualquer categoria 
exceto M1

(G)

13. Validade da matrícula, caso não seja 
ilimitada

(H)

14. Data da matrícula a que se refere o 
certificado

(I)

15. Número de homologação do modelo 
(se disponível)

(K)

16. Número de eixos (L)

17. Distância entre eixos (em mm) (M)

18. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 1 (em kg)

(N.1)

19. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 2 (em kg), 
se adequado

(N.2)

20. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 3 (em kg), 
se adequado

(N.3)

21. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 4 (em kg), 
se adequado

(N.4)

22. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 5 (em kg), 
se adequado

(N.5)

23. Massa máxima rebocável tecnicamente 
admissível: reboque travado (em kg)

(O.1)

24. Massa máxima rebocável tecnicamente 
admissível: reboque destravado (em kg)

(O.2)

25. Motor: cilindrada (em cm³) (P.1)
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26. Motor: potência útil máxima (em kW) 
(se disponível)

(P.2)

27. Motor: tipo de combustível ou fonte de 
energia

(P.3)

28. Motor: regime nominal (em min-1) (P.4)

29. Número de identificação do motor (P.5)

30. Relação potência/peso (em kW/kg) 
(apenas para os motociclos)

(Q)

31. Cor do veículo (R) 

32. Número de lugares: número de lugares 
sentados, incluindo o lugar do condutor

(S.1)

33. Número de lugares: número de lugares 
em pé (se for caso disso)

(S.2)

34. Velocidade máxima (em km/h)) (T)

35. Nível sonoro: estacionário [em dB(A)] (U.1)

36. Nível sonoro: regime do motor (em 
min-1)

(U.2)

37. Nível sonoro: em circulação [em 
dB(A)]

(U.3)

38. Emissões de escape: CO (em g/km ou 
g/kWh)

(V.1)

39. Emissões de escape: HC (em g/km ou 
g/kWh)

(V.2)

40. Emissões de escape: NOx (em g/km ou 
g/kWh)

(V.3)

41. Emissões de escape: HC + NOx (em 
g/km)

(V.4)

42. Emissões de escape: partículas diesel 
(em g/km ou g/kWh)

(V.5)

43. Emissões de escape: coeficiente de 
absorção corrigido para motores diesel (em 
min-1)

(V.6)

44. Emissões de escape: CO2 (em g/km) (V.7)

45. Emissões de escape: consumo de 
combustível em ciclo combinado (em l/100 
km)

(V.8)

46. Emissões de escape: indicação da 
classe ambiental de homologação CE; 

(V.9)
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referência da versão aplicável por força da 
Diretiva 70/220/CEE ou da Diretiva 
88/77/CEE

47. Capacidade do(s) depósito(s) de 
combustível (em l).

(W)

48. Data da última inspeção técnica --

49. Data da próxima inspeção técnica --

50. Quilometragem (se disponível) --

51. Veículo destruído (Sim/Não) --

52. Data de emissão do certificado de 
destruição.

--

53. Estabelecimento ou empresa que emite 
o certificado de destruição 

--

54. Razão para a destruição --

55. Veículo roubado (Sim/Não) --

56. Chapas e/ou certificado de matrícula 
roubados (Sim/Não)

--

57. Registo inativo --

58. Registo suspenso --

59. Alteração do número de registo --

60. Inspeção técnica necessária após 
acidente com danos graves

--

61. Ensaios adicionais exigidos após 
alteração ou modificação de quaisquer dos 
elementos 9 a 47 

Alteração

Elemento Códigos harmonizados Diretiva 
1999/37/CE

1. País de registo --

2. Número de registo (A)

3. Data do primeiro registo do veículo1 (B)

4. Número(s) de identificação do 
certificado de matrícula

--

5. Designação da autoridade emissora do 
certificado de matrícula

--
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6. Veículo: marca (D.1)

7. Veículo: modelo: (D.2)

- variante (se disponível),

- versão (se disponível)

8. Veículo: denominação(ões) 
comercial(ais)

(D.3)

9. Número de identificação do veículo 
(VIN)

(E)

10. Massa: massa máxima em carga 
tecnicamente admissível, exceto para 
motociclos

(F.1)

11. Massa: massa máxima em carga 
admissível do veículo em serviço no 
Estado-Membro onde esteja matriculado

(F.2)

12. Massa do veículo em serviço com 
carroçaria e com dispositivo de engate, no 
caso de veículo trator de qualquer categoria 
exceto M1

(G)

13. Validade da matrícula, caso não seja 
ilimitada

(H)

14. Data da matrícula a que se refere o 
certificado

(I)

15. Número de homologação do modelo 
(se disponível)

(K)

16. Número de eixos (L)

17. Distância entre eixos (em mm) (M)

18. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 1 (em kg)

(N.1)

19. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 2 (em kg), 
se adequado

(N.2)

20. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 3 (em kg), 
se adequado

(N.3)
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21. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 4 (em kg), 
se adequado

(N.4)

22. No caso dos veículos com uma massa 
total superior a 3500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga 
tecnicamente admissível: eixo 5 (em kg), 
se adequado

(N.5)

23. Massa máxima rebocável tecnicamente 
admissível: reboque travado (em kg)

(O.1)

24. Massa máxima rebocável tecnicamente 
admissível: reboque destravado (em kg)

(O.2)

25. Motor: cilindrada (em cm³) (P.1)

26. Motor: potência útil máxima (em kW) 
(se disponível)

(P.2)

27. Motor: tipo de combustível ou fonte de 
energia

(P.3)

28. Motor: regime nominal (em min-1) (P.4)

29. Número de identificação do motor (P.5)

30. Relação potência/peso (em kW/kg) 
(apenas para os motociclos)

(Q)

31. Cor do veículo (R) 

32. Número de lugares: número de lugares 
sentados, incluindo o lugar do condutor

(S.1)

33. Número de lugares: número de lugares 
em pé (se for caso disso)

(S.2)

34. Velocidade máxima (em km/h)) (T)

35. Nível sonoro: estacionário [em dB(A)] (U.1)

36. Nível sonoro: regime do motor (em 
min-1)

(U.2)

37. Nível sonoro: em circulação [em 
dB(A)]

(U.3)

38. Emissões de escape: CO (em g/km ou 
g/kWh)

(V.1)

39. Emissões de escape: HC (em g/km ou 
g/kWh)

(V.2)
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40. Emissões de escape: NOx (em g/km ou 
g/kWh)

(V.3)

41. Emissões de escape: HC + NOx (em 
g/km)

(V.4)

42. Emissões de escape: partículas diesel 
(em g/km ou g/kWh)

(V.5)

43. Emissões de escape: coeficiente de 
absorção corrigido para motores diesel (em 
min-1)

(V.6)

44. Emissões de escape: CO2 (em g/km) (V.7)

45. Emissões de escape: consumo de 
combustível em ciclo combinado (em l/100 
km)

(V.8)

46. Emissões de escape: indicação da 
classe ambiental de homologação CE; 
referência da versão aplicável por força da 
Diretiva 70/220/CEE ou da Diretiva 
88/77/CEE

(V.9)

47. Capacidade do(s) depósito(s) de 
combustível (em l).

(W)

48. Data da última inspeção técnica --

49. Data da próxima inspeção técnica --

50. Quilometragem (se disponível) --

51. Veículo destruído (Sim/Não) --

52. Data de emissão do certificado de 
destruição.

--

53. Estabelecimento ou empresa que emite 
o certificado de destruição 

--

54. Razão para a destruição --

55. Veículo roubado (Sim/Não) --

56. Chapas e/ou certificado de matrícula 
roubados (Sim/Não)

--

57. Registo inativo --

58. Registo suspenso --

59. Alteração do número de registo --

60. Inspeção técnica necessária após 
acidente com danos graves

--
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61. Ensaios adicionais exigidos após 
alteração ou modificação de quaisquer dos 
elementos 9 a 47 

_____________
1 Para os veículos de interesse histórico, tal como 
definidos no Regulamento /xx/UE (Proposta de 
regulamento 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(2012/0184(COD)), na 
ausência de certificado de matrícula, a autoridade 
competente pode remeter para os documentos 
disponíveis relativos à data de fabrico ou de 
primeiro registo.

Or. en

Justificação

Disposição que permite um novo registo de veículos de interesse histórico.

Alteração 112
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Anexo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O intercâmbio de informações deve ser 
efetuado por meios eletrónicos 
interoperáveis sem intercâmbio de dados 
que envolvam outras bases de dados. Este 
intercâmbio de informações deve ser 
efetuado de uma forma segura e 
economicamente eficiente e garantir a 
segurança e a proteção dos dados 
transmitidos, utilizando, na medida do 
possível, as aplicações informáticas já 
existentes.

1. O intercâmbio de informações deve ser 
efetuado por meios eletrónicos 
interoperáveis sem intercâmbio de dados 
que envolvam outras bases de dados. Este 
intercâmbio de informações deve ser 
efetuado de uma forma segura e 
economicamente eficiente e garantir a 
segurança e a proteção dos dados 
transmitidos, utilizando, na medida do 
possível, as aplicações informáticas já 
existentes. O Sistema Europeu de 
Informação sobre Veículos e Cartas de 
Condução (EUCARIS) deve ser usado 
para os fins previstos no presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 113
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Anexo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro suporta os seus 
próprios custos relativos à administração, 
utilização e manutenção da aplicação 
informática referida no ponto 1.

3. Cada Estado-Membro suporta os seus 
próprios custos relativos à administração, 
utilização e manutenção da aplicação 
informática referida no ponto 1, sem 
originar encargos financeiros adicionais 
para os cidadãos e as empresas.

Or. en


