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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta estabelece normas da UE harmonizadas e atualizadas sobre a inspeção técnica 
periódica de veículos a motor e reboques, com vista ao reforço das normas em matéria de 
emissões e de segurança mínima para as inspeções técnicas periódicas. A presente proposta 
visa igualmente ajudar a reduzir para metade o número de vítimas mortais em acidentes de 
viação na UE antes de 2020, em conformidade com as orientações para a política de 
segurança rodoviária da UE. Além disso, pretende contribuir para a redução de emissões 
resultantes da manutenção deficiente de veículos.

O relator apoia estes objetivos fundamentais e, tendo em conta as diferenças entre as práticas 
dos Estados-Membros, apoia a harmonização orientada em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade e, por conseguinte, duvida que o instrumento deva ser um regulamento que 
não deixe margem para os Estados-Membros adaptarem as normas a nível nacional.

Ademais, o relator considera que a meta de redução do número de vítimas mortais em 
acidentes de viação deve ser alcançada garantindo, simultaneamente, a proporcionalidade e, 
portanto, apoia soluções adaptadas com base em evidências sólidas. Posto isto, o relator 
gostaria de chamar a atenção para as incertezas salientadas pela unidade de avaliação de 
impacto do Parlamento Europeu sobre: «o pressuposto de que inspeções técnicas melhores e 
mais frequentes conduziriam a menos defeitos em veículos não parece basear-se em qualquer 
evidência».  

O relator constata ainda que o âmbito foi alargado para lá da Diretiva 2009/40/CE, por forma 
a incluir novas categorias de veículos, nomeadamente os veículos a motor de duas ou três 
rodas, reboques ligeiros abaixo das 3,5 toneladas e tratores com velocidade de projeto 
superior a 40 km/h. A proposta aumenta igualmente a frequência das inspeções para veículos 
mais antigos ou com quilometragem elevada. 

O relator não propôs quaisquer alterações relativamente à forma ou ao âmbito de aplicação do 
projeto de lei, nem à duração das inspeções técnicas, na medida em que estas são matérias 
para a comissão competente, e decidiu concentrar as suas alterações em questões relacionadas 
com o mercado único. Segunda a perspetiva da Comissão IMCO, entre as questões mais 
relevantes incluem-se:

1. Como definir «Inspeções técnicas»

O relator propõe uma alteração que visa modificar a definição de uma inspeção técnica, que 
pode, atualmente, estar a ser utilizada de forma incorreta a fim de limitar a concorrência 
transfronteiras no comércio de veículos em segunda mão. Especificamente, a definição dada 
pela Comissão cria incerteza jurídica, pois reitera, numa definição geral, a exigência de 
realizar inspeções em conformidade com critérios de homologação em geral, enquanto os 
critérios de homologação relevantes já se encontram especificados nos anexos. Este facto 
implica que todos os componentes de um veículo possam ser alvo de inspeção, na medida em 
que é possível determinar uma dimensão de segurança para todos os componentes de 
veículos. Deve ser pertinente inspecionar apenas os que são homologados em termos de 
segurança e de emissões. A preocupação é que alguns intervenientes possam explorar esta 
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lacuna a fim de proteger o mercado interno de veículos usados e reprovar veículos na 
inspeção sem um bom motivo. 

2. Medidas para identificar e prevenir fraudes na quilometragem

Entre todos os produtos, o painel de avaliação dos mercados de consumo atribui aos 
automóveis em segunda mão a pontuação mais baixa em termos de desempenho no mercado 
pelo terceiro ano consecutivo e, nomeadamente, a classificação mais baixa em termos de 
confiança. Neste sentido, o relator propõe medidas reforçadas para combater a fraude de 
quilometragem, expandindo-se o âmbito de aplicação da plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, a fim de assegurar que uma plataforma baseada na internet contém toda a 
informação em termos de quilometragem de um veículo. Além disso, o relator está 
preocupado com o facto de a proposta da Comissão proibir qualquer correção a um conta-
quilómetros, incluindo os ajustamentos positivos que evitariam a atribuição de um valor de 
mercado desnecessariamente reduzido aos veículos afetados.

3. Acesso aos resultados de inspeções técnicas em registos nacionais, acesso a 
informação técnica e aos requisitos mínimos para o equipamento de realização de 
inspeções técnicas

O regulamento introduz a possibilidade de criação de um sistema de troca de dados 
harmonizado da UE, permitindo aos centros de inspeção técnica periódica por toda a UE ter 
acesso a informação relativa à reparação e à manutenção de veículos. Contudo, o relator 
considera que o acesso a este repositório não deve estar limitado às autoridades competentes e 
aos centros de inspeção técnica periódica. A fim de assegurar condições de concorrência 
equitativas, o relator propõe que se permita igualmente que os fabricantes de equipamento 
para oficinas de automóveis tenham acesso, na medida em que lhes irá permitir produzir 
equipamento para a realização de inspeções técnicas que seja competitivo e eficaz. O relator 
propõe ainda que se permita a implementação de processos de inspeção alternativos, que 
podem ser essenciais para permitir uma inspeção eficaz a nível de custos para veículos que 
são difíceis de inspecionar. 

4. Isenções

O relator saúda a isenção concedida a «veículos históricos». No entanto, considera que a 
definição é demasiado prescritiva e recomenda que, pelo contrário, seja indicada uma 
exigência em termos de idade base. Além disso, propõe que os Estados-Membros mantenham 
a opção de isentar veículos do regulamento, em conformidade com a prática atual.

5. Reconhecimento mútuo

As inspeções técnicas automóveis estão ligadas aos novos registos de veículos a motor, na 
medida em que uma maior harmonização das inspeções técnicas periódicas a nível da UE 
deve simplificar os novos registos de veículos de um Estado-Membro para outro. Neste 
sentido, o relator introduziu uma nova proposta que determina o reconhecimento mútuo 
obrigatório de certificados de inspeções técnicas periódicas em toda a União.

6. Reexame e acompanhamento
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Para continuar a reforçar o mercado único, o relator introduziu igualmente uma cláusula de 
reexame para se estudar, cinco anos após a aprovação da presente proposta, o potencial de 
facilitação de troca de dados sobre os resultados da inspeção técnica periódica entre 
Estados-Membros.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1
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 fim de assegurar o seguimento 
adequado dos resultados das inspeções, a 
seguir a cada inspeção deverá ser emitido 
um certificado de inspeção técnica, que 
deverá igualmente ser criado em formato 
eletrónico com um nível de pormenor em 
relação à identificação do veículo e aos 
resultados da inspeção semelhante ao que 
se encontra no certificado de inspeção 
original. Além disso, os Estados-Membros 
deverão coligir essa informação e 
conservá-la numa base de dados
centralizada, por forma a assegurar que a 
autenticidade dos resultados das 
inspeções técnicas periódicas possa ser 
facilmente verificada.

Or. en

Justificação

Os certificados de inspeção técnica devem agora ser fornecidos em cópia impressa, bem 
como por via eletrónica, a fim de evitar falsificações e manipulações e para facilitar a troca 
de informações que irá permitir a criação da plataforma eletrónica de dados dos veículos.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Estima-se que a fraude de 
quilometragem afete 5 a 12 % dos veículos 
vendidos em segunda mão, o que 
representa um custo muito elevado para a 
sociedade, na ordem dos milhares de 
milhões de euros anualmente, e se traduz 
na apreciação errónea da real aptidão do 
veículo para circular. No quadro do 
combate a esta fraude, o registo da 
quilometragem no certificado de inspeção 
técnica e a obrigação de apresentação do 
certificado correspondente à inspeção 
anterior permitiriam detetar mais 
facilmente atos de manipulação ou de 
interferência no conta-quilómetros. Estas 
fraudes deverão também ser consideradas 
mais sistematicamente um ato punível.

(23) Estima-se que a fraude de 
quilometragem afete 5 a 12 % dos veículos 
vendidos em segunda mão, o que 
representa um custo muito elevado para a 
sociedade, na ordem dos milhares de 
milhões de euros anualmente, e se traduz 
na apreciação errónea da real aptidão do 
veículo para circular. No quadro do 
combate a esta fraude, o registo da 
quilometragem no certificado de inspeção
técnica e a obrigação de apresentação do 
certificado correspondente à inspeção 
anterior permitiriam detetar mais 
facilmente atos de manipulação ou de 
interferência no conta-quilómetros e, além 
disso, melhorar o funcionamento do 
mercado único no que concerne ao 
comércio transfronteiras de automóveis 
em segunda mão. De facto, na oitava 
edição do painel de avaliação dos 
mercados de consumo designada 
«Assegurar o bom funcionamento dos 
mercados para os consumidores», de 
dezembro de 2012, foi atribuída a este 
segmento de mercado, pelo terceiro ano 
consecutivo, a pontuação mais baixa em 
termos de desempenho no mercado e, 
nomeadamente, a classificação mais 
baixa em termos de confiança. Estas 
fraudes de quilometragem deverão 
também ser consideradas mais 
sistematicamente um ato punível.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(7) «Veículo de interesse histórico», um 
veículo que preenche todas as condições 
seguintes:

(7) «Veículo de interesse histórico», um 
veículo que foi fabricado ou registado 
pela primeira vez há, pelo menos, 30 anos 
e que é considerado histórico pelas 
autoridades competentes em matéria de 
registo de veículos do Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A definição da Comissão de veículo de interesse histórico é desnecessariamente 
pormenorizada e conduziria a que muitos veículos fossem abrangidos indevidamente pelo 
âmbito de aplicação do regulamento. Um simples requisito em termos de idade, cabendo 
outras especificações às autoridades dos Estados-Membros, permite flexibilidade suficiente e 
está em conformidade com a prática atual.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– foi construído há mais de 30 anos, Suprimido

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– para a sua manutenção utilizam-se 
peças sobresselentes que reproduzem as 
peças históricas,

Suprimido

Or. en
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente 
o motor, os travões, a direção e a 
suspensão, não foram modificadas e

Suprimido

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– a sua aparência não se alterou; Suprimido

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 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 
retro equipamento;

(9) «Inspeção técnica», uma inspeção em 
conformidade com o anexo II e o 
anexo III do presente regulamento que 
visa assegurar que o veículo é seguro para 
ser utilizado na via pública e que cumpre 
os requisitos exigidos em termos 
ambientais;

Or. en

Justificação

A definição dada pela Comissão cria incerteza jurídica, pois reitera -- numa definição geral -
- a exigência de realizar inspeções em conformidade com critérios de homologação em geral, 
enquanto os critérios de homologação relevantes (para efeitos de inspeção em matéria de 
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segurança e de emissões) já se encontram especificados nos anexos do presente regulamento. 
Sem esta alteração, qualquer componente de um veículo que se encontre homologado pode 
ser escolhido para uma inspeção técnica de segurança e, consequentemente, poderão existir 
veículos que, desnecessariamente, não passam nessa inspeção.

Alteração 9
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, aos 
fabricantes de equipamento de realização 
de inspeções técnicas e às autoridades 
competentes, 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.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de concorrência equitativas, a presente alteração propõe 
igualmente que os fabricantes de equipamento de realização de inspeções técnicas beneficiem 
do acesso a dados técnicos relacionados com a inspeção técnica periódica, para conceberem 
e fabricarem equipamento de inspeção eficaz e competitivo. Existem preocupações de que as 
referências ao anexo I possam conduzir a exigências de informação desproporcionadas para 
os fabricantes, na medida em que esse anexo é muito mais abrangente do aquilo que de facto 
é exigido para inspeções técnicas periódicas. Nesse sentido, podem ser propostas novas 
alterações ao presente projeto de parecer.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso tenha sido recebido um pedido 
para um novo registo de um veículo e o 
referido veículo for oriundo de outro 
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Estado-Membro, as autoridades 
competentes em matéria de registo devem 
reconhecer o certificado de inspeção 
técnica do veículo, caso a sua validade 
tenha 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 
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

A fim de facilitar o novo registo de veículos a motor em toda a União, a presente alteração 
introduz um sistema para o reconhecimento mútuo de certificados de inspeções técnicas entre 
os Estados-Membros, com efeitos a partir da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Alteração 11
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 

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 
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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.

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 numa base de dados 
centralizada durante 36 meses, a contar da 
data de receção.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende facilitar a troca de informações que irá permitir a criação da 
plataforma eletrónica de dados dos veículos.

Alteração 12
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 um 
método que facilite o acesso a 
informações sobre os resultados das 
inspeções técnicas de veículos, a leituras 
de conta-quilómetros e a informação 
relacionada com a matrícula de veículos,
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 aproveitar as soluções de 
TI existentes no que se refere a dados que 
estão acessíveis ao público.

Or. en

Justificação

A presente alteração propõe que se estude o acesso recíproco a informação sobre dados de 
inspeção em toda a UE, baseando-se, ao mesmo tempo, nas informações que os 
Estados-Membros já disponibilizam em linha, por forma a minimizar os custos e evitar a 
duplicação. As autoridades competentes noutros Estados-Membros já têm acesso a esta 
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informação e o estudo de viabilidade deve concentrar-se em quais os dados mínimos que são 
exigidos.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Relatório

Até [cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação e os efeitos do 
presente regulamento, em particular no 
que se refere à eficácia das disposições 
sobre o âmbito de aplicação, a frequência 
das inspeções técnicas e os resultados da 
análise relativa à viabilidade da 
introdução de uma plataforma eletrónica 
de dados dos veículos, tal como 
especificado no artigo 15.º, e a aplicação 
do reconhecimento mútuo dos certificados 
de inspeção técnica. O relatório deve 
também analisar a necessidade de 
atualizar os anexos do presente 
regulamento à luz dos progressos técnicos 
e da prática. O referido relatório será 
apresentado após consulta do comité 
referido no artigo 16.º e deve ser 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas legislativas.

Or. en

Justificação

A cláusula de reexame proposta é o mecanismo de supervisão fundamental para assegurar a 
aplicação eficaz do regulamento proposto e para garantir que é concedido o máximo de 
benefícios aos consumidores e às empresas no mercado único.
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Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que as 
manipulações ou interferências com os 
conta-quilómetros sejam consideradas ato 
punível, devendo as sanções aplicáveis ser 
efetivas, proporcionadas, dissuasivas e 
indiscriminadas.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que as 
manipulações ou interferências com os 
conta-quilómetros sejam consideradas ato 
punível, devendo as sanções aplicáveis ser 
efetivas, proporcionadas, dissuasivas e 
indiscriminadas, exceto no que se refere a 
ajustamentos positivos de leituras de 
conta-quilómetros autorizados por um 
centro de inspeções ou por uma 
autoridade competente, a fim de corrigir 
manipulações ilegais anteriores.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura que, caso as leituras de conta-quilómetros de veículos tenham 
sofrido interferências ilegais, essas leituras podem receber ajustamentos positivos legais 
efetuados por centros de inspeção ou autoridades competentes, a fim de garantir que os 
veículos afetados não são, de facto, eliminados e que, no futuro, possam passar em inspeções 
técnicas periódicas.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Anexo II – parte 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em situações excecionais, nas quais a 
conceção de um veículo específico não é 
compatível com a aplicação dos métodos 
de inspeção previstos no presente anexo, a 
inspeção deve ser realizada em 
conformidade com os métodos de 
inspeção alternativos específicos 
recomendados pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros. 
Qualquer método de inspeção utilizado 
que não esteja especificado no presente 
anexo tem de ser aprovado por escrito 
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pela autoridade competente adequada.

Or. en

Justificação

Determinados veículos, tais como tratores rápidos e veículos com acessórios, podem ser 
particularmente difíceis de inspecionar, devido às características da sua conceção ou porque 
os centros de inspeção são tão remotos que o custo de atualização do equipamento para 
incluir determinados veículos que raramente se veem pode ser desproporcionado. Por 
conseguinte, é preciso que estejam disponíveis métodos de inspeção alternativos ou não 
normalizados mas que, contudo, sejam claramente aprovados pela autoridade competente 
adequada.


