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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que simplifica a 
transferência no interior do Mercado Único de veículos a motor registados noutro 
Estado-Membro
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0164),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0092/2012),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 12 de julho de 
20121, 

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

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2013), 

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 299 de 4.10.2012, p. 89.
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Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Diretiva 1999/37/CE, de 29 de abril 
de 1999, relativa aos documentos de 
matrícula dos veículos harmoniza a forma 
e o conteúdo do certificado de matrícula, a 
fim de facilitar a sua compreensão e, assim, 
facilitar, a livre circulação rodoviária de 
veículos registados num Estado-Membro 
no território de outros Estados-Membros. 
Nos termos desta diretiva, o certificado de 
matrícula emitido por um Estado-Membro 
deve ser reconhecido pelos demais 
Estados-Membros quer para identificação 
do veículo em circulação internacional 
quer para o novo registo noutro 
Estado-Membro. No entanto, a Diretiva 
1999/37/CE não contém quaisquer 
disposições para determinar o 
Estado-Membro competente para o registo 
e as formalidades e os procedimentos 
aplicáveis. Consequentemente, a fim de 
eliminar as barreiras à livre circulação dos 
veículos a motor no interior do mercado 
interno, é necessário estabelecer regras 
harmonizadas específicas para a 
determinação do Estado-Membro em que 
os veículos a motor devem ser registados e 
para os procedimentos simplificados 
relativos a um novo registo dos veículos a 
motor registados noutro Estado-Membro.

(3) A Diretiva 1999/37/CE, de 29 de abril 
de 1999, relativa aos documentos de 
matrícula dos veículos harmoniza a forma 
e o conteúdo do certificado de matrícula, a 
fim de facilitar a sua compreensão e, assim, 
facilitar, a livre circulação rodoviária de 
veículos registados num Estado-Membro 
no território de outros Estados-Membros. 
Nos termos desta diretiva, o certificado de 
matrícula emitido por um Estado-Membro 
deve ser reconhecido pelos demais 
Estados-Membros quer para identificação 
do veículo em circulação internacional 
quer para o novo registo noutro 
Estado-Membro. No entanto, a Diretiva 
1999/37/CE não contém quaisquer 
disposições para determinar o 
Estado-Membro competente para o registo 
e as formalidades e os procedimentos 
aplicáveis. Consequentemente, a fim de 
eliminar as barreiras à livre circulação dos 
veículos a motor no interior do mercado 
interno, é necessário estabelecer regras 
harmonizadas específicas para a 
determinação do Estado-Membro em que 
os veículos a motor devem ser registados e 
para os procedimentos simplificados e 
mais céleres relativos a um novo registo 
dos veículos a motor registados noutro 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) O presente regulamento deve 
contribuir para a consolidação de 
princípios e salvaguardas importantes 
relativos à segurança rodoviária. Tal 
como previsto na legislação da União, as 
regras harmonizadas sobre a inspeção 
técnica dos veículos a motor e dos seus 
reboques são um elemento essencial para 
reduzir os encargos administrativos dos 
cidadãos e das empresas, garantindo o 
desenvolvimento dinâmico dos métodos de 
ensaio e do conteúdo dos testes. As 
inspeções técnicas nacionais devem ser 
mutuamente reconhecidas pelos 
Estados-Membros. O reconhecimento 
mútuo de controlos técnicos entre os 
Estados-Membros exige definições 
comuns e normas de ensaio comparáveis, 
que sejam seguidas por todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Esta alteração salienta a necessidade da plena implementação da legislação aplicável da 
União e da cooperação dos Estados-Membros para que o presente regulamento funcione na 
prática.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) 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.
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Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Tendo em conta que a falta de 
seguro de responsabilidade civil constitui 
um motivo de recusa do registo de um 
veículo ao abrigo do presente 
regulamento, convém garantir que a 
cobertura do seguro, incluindo os prémios 
de seguro baixos, está disponível aos 
cidadãos e às empresas.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As novas tecnologias devem 
contribuir para melhorar a aplicação das 
regras e a prevenção de fraudes na 
circulação transfronteiras e no novo 
registo de veículos a motor.

Or. en

Justificação

As novas tecnologias inovadoras, tais como as câmaras inteligentes nas estradas e a 
etiquetagem RFID, são meios eficazes para combater a fraude em matéria de chapas de 
matrículas e de veículos.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de alcançar o objetivo de 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros através de meios 
interoperáveis, devem ser delegados na 
Comissão os poderes para adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no que 
diz respeito às alterações aos anexos I e II 
do presente regulamento em função do 
progresso técnico, em especial a fim de ter 
em conta as alterações pertinentes à 
Diretiva 1999/37/CE ou alterações a outros 
atos da União diretamente relevantes para a 
atualização dos anexos I e II do presente 
regulamento, no que diz respeito às 
condições a cumprir pelas empresas que 
utilizam certificados de matrícula 
automóvel profissionais, por forma a 
satisfazer as exigências de boa reputação e 
de capacidade profissional, bem como no 
que respeita à duração da validade dos 
certificados de matrícula automóvel 
profissionais. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(13) A fim de alcançar o objetivo de 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros através de meios 
interoperáveis, devem ser delegados na 
Comissão os poderes para adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no que 
diz respeito às alterações aos anexos I e II 
do presente regulamento em função do 
progresso técnico, em especial a fim de ter 
em conta as alterações pertinentes à 
Diretiva 1999/37/CE ou alterações a outros 
atos da União diretamente relevantes para a 
atualização dos anexos I e II do presente 
regulamento, no que diz respeito às 
condições a cumprir pelas empresas que 
utilizam certificados de matrícula 
automóvel profissionais, por forma a 
satisfazer as exigências de boa reputação e 
de capacidade profissional, no que respeita 
à duração da validade dos certificados de 
matrícula automóvel profissionais e no que 
respeita à disponibilização de etiquetas de 
identificação por radiofrequências 
(RFID), enquanto salvaguarda contra a 
utilização fraudulenta de chapas de 
matrícula. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos peritos. 
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 14
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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

Alteração 8
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, ou uma pessoa singular 
ou coletiva que tenha celebrado um 
contrato de propriedade do veículo numa 
base temporária;
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Or. en

Justificação

O titular do certificado de matrícula é a pessoa singular ou coletiva que alugou um veículo, e 
não uma empresa internacional que somente prevê o aluguer. Desta forma, os veículos não 
podem ser registados por uma empresa internacional num determinado Estado-Membro 
quando estão a ser utilizados noutro Estado-Membro, a fim de evitar a tributação ou outros 
ónus administrativos. O aditamento de «propriedade temporária» identifica a empresa de 
aluguer que detém o título legal do veículo, sendo esta, por conseguinte, a proprietária 
legítima. É fundamental que este campo seja aditado ao estabelecido no anexo I.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) «Certificado de matrícula», o 
documento que certifica que o veículo 
está registado num Estado-Membro;

Or. en

Justificação

A definição segue a Diretiva 1999/37/CE do Conselho, de 29 de abril de 1999, relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A) «Ponto de contacto nacional», um 
organismo designado por cada 
Estado-Membro, responsável pelos 
registos automóveis oficiais nos respetivos 
territórios e pelo intercâmbio de 
informações em matéria de registo 
automóvel.

Or. en
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Justificação

Pode existir uma única autoridade de registo automóvel ou podem existir várias num 
Estado-Membro. Aditou-se «ponto nacional de contacto» e respetiva definição para 
simplificar o novo registo transfronteiras e este ponto deve servir como um ponto de contacto 
para o intercâmbio de informações em matéria de registo automóvel.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Para as sociedades ou outras entidades 
dotadas ou não de personalidade jurídica, o 
Estado-Membro em que a administração 
central está situada;

(a) Para as sociedades ou outras entidades 
dotadas ou não de personalidade jurídica, o 
Estado-Membro em que a administração 
central está registada;

Or. en

Justificação

«Registada» é um critério objetivo e verificável, mais claro do que a formulação «situada» 
constante do presente regulamento.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para uma sucursal, agência ou qualquer 
outro estabelecimento de uma sociedade ou 
de outra entidade, o Estado-Membro em 
que a sucursal, a agência ou o outro 
estabelecimento está situado;

(b) Para uma sucursal, agência ou qualquer 
outro estabelecimento de uma sociedade ou 
de outra entidade, o Estado-Membro em 
que a sucursal, a agência ou o outro 
estabelecimento está registado;

Or. en

Justificação

«Registada» é um critério objetivo e verificável, mais claro do que a formulação «situada» 
constante do presente regulamento.
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) O local onde uma pessoa vive 
habitualmente, isto é, durante pelo menos 
185 dias por ano civil, em consequência de 
vínculos pessoais e profissionais ou, no 
caso de uma pessoa sem vínculos 
profissionais, em consequência de vínculos 
pessoais indicadores da ligação entre ela 
própria e o local onde vive;

(i) O local onde uma pessoa está registada 
ou detém outra prova de residência e vive 
habitualmente, isto é, durante pelo menos 
185 dias por ano civil, em consequência de 
vínculos pessoais e profissionais ou, no 
caso de uma pessoa sem vínculos 
profissionais, em consequência de vínculos 
pessoais indicadores da ligação entre ela 
própria e o local onde vive;

Or. en

Justificação

As empresas, os cidadãos e outras entidades jurídicas só devem ter autorização para a 
transferência de um veículo para outro Estado-Membro se estiverem registados ou possuírem 
prova de residência nesse novo Estado-Membro.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A condição estabelecida na subalínea ii) 
não é aplicável se a pessoa em causa 
efetuar uma estada num Estado-Membro 
para cumprir uma missão de duração 
determinada. A frequência de uma 
universidade ou de uma escola não implica 
a mudança da residência normal.

A condição estabelecida na subalínea ii) 
não é aplicável se a pessoa em causa 
efetuar uma estada num Estado-Membro 
para cumprir uma missão de duração 
determinada de limite máximo de 185 dias. 
A frequência de uma universidade ou de 
uma escola não implica a mudança da 
residência normal.

Or. en

Justificação

A duração determinada para a execução da missão deve ser claramente definida no presente 
regulamento.
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Alteração 15
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 
devem identificar o veículo antes de 
procederem ao registo do veículo de outro 
Estado-Membro. 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

Justificação

Quando um Estado-Membro manifesta dúvidas sobre o registo ou o estatuto do veículo, deve 
ser sempre possível a identificação do veículo pelo Estado-Membro que recebe um pedido de 
registo para o veículo. Os Estados-Membros devem ter autorização para efetuar inspeções 
técnicas, a fim de verificar de modo transparente as bases que regeram a aprovação do 
veículo por outro Estado-Membro.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se forem necessárias inspeções 
técnicas em caso de mudança de 
propriedade do veículo ou para veículos
gravemente danificados.

(d) Se o veículo estiver gravemente 
danificado.

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se o veículo não possuir um 
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certificado de inspeção técnica válido.

Or. en

Justificação

Se a data para a inspeção técnica tiver sido ultrapassada, a autoridade de registo automóvel 
deve poder inspecionar o veículo a bem da garantia da segurança rodoviária.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de poder dar cumprimento à alínea 
c) do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os procedimentos nacionais 
pormenorizados utilizados para a 
homologação individual ou nacional dos 
veículos nos termos da Diretiva
2007/46/CE são disponibilizados em 
linha.

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
proceder ao reconhecimento mútuo das 
inspeções técnicas de outros 
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)).
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Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sempre que um Estado-Membro 
receba um relatório sobre o registo noutro 
Estado-Membro, tal como previsto no 
n.º 5, deve cancelar sem demora o registo 
do veículo no seu território em 
conformidade com a Diretiva 
2013/xx/UE1.
__________________
1 Proposta de diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 1999/37/CE do Conselho relativa 
aos documentos de matrícula dos veículos
(2012/0185(COD)).

Or. en

Justificação

O regulamento deve tornar claro que os Estados-Membros têm de informar outros 
Estados-Membros quando um veículo é objeto de um novo registo, de forma a assegurar que 
um veículo nunca é registado duas vezes em Estados-Membros diferentes.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Até…*, os Estados-Membros devem 
introduzir um registo em linha de veículos 
através de uma base de dados em linha 
segura. O registo deve ser efetuado 
diretamente na base de dados nacional do 
Estado-Membro em que o veículo tenha 
sido registado.
* JO: inserir a data: três anos após a 
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entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Uma base de dados segura possibilitará, com recurso às técnicas modernas, o registo de um 
veículo sem o suporte de papel, porque todos os documentos e informações necessários 
poderão ser localizados nas bases de dados interligadas (EUCARIS). Um registo sem suporte 
de papel poupará tempo e custos aos cidadãos europeus e será salvaguardado por meio de 
mecanismos de controlo eletrónicos.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Escolha da chapa de matrícula

1. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar a escolha de um novo 
registo do veículo com um número 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. 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

Para determinadas indústrias, como as empresas de aluguer e de locação, seria útil a 
possibilidade de utilizarem uma cor comum para as matrículas 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 23
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. As autoridades de registo automóvel 
devem recusar o registo de um veículo 
registado noutro Estado-Membro:
(a) Se os documentos de registo do veículo 
estiverem em falta, salvo se a pessoa 
singular ou coletiva que pretende registar 
o veículo demonstrar claramente ser o 
titular do certificado de matrícula;
(b) Se o veículo não tiver sido aprovado 
na inspeção técnica a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 4;
(c) Se o titular do certificado de matrícula 
não possui documentos que permitam 
provar a sua identidade;
(d) Se o titular do certificado de matrícula
não possui residência normal, a que 
refere o artigo 3.º, n.º 2, no 
Estado-Membro em que requer o registo 
do veículo.

Or. en

Justificação

Determinados aspetos são de tal modo importantes para um registo que se deve fazer 
compreender aos cidadãos que um veículo não pode ser registado quando os documentos de 
registo do veículo estão em falta, quando o veículo não tiver sido aprovado numa inspeção 
técnica, quando o titular do veículo não possui provas da sua residência ou quando o titular 
do certificado de matrícula não possui um estabelecimento registado no Estado-Membro em 
que o veículo será registado.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se aplicável, no caso de os impostos 
relevantes não serem sido pagos;

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o veículo não tiver sido aprovado 
nos controlos físicos referidos no artigo 
4.º, n.º 4;

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma inspeção técnica concluída com sucesso deve ser uma condição prévia obrigatória para 
um registo, sendo, por conseguinte, aditada ao n.º 1-A do presente artigo.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O veículo está gravemente danificado, 
foi roubado ou destruído;

i) O veículo está gravemente danificado, 
foi roubado, destruído ou foi obtido por 
meios fraudulentos;

Or. en

Justificação

«Obtido por meios fraudulentos» foi aditado para alargar esta definição e garantir a recusa 
de um novo registo de um veículo que foi obtido por meios fraudulentos.
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Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Os documentos de registo do veículo 
são roubados, a menos que o titular do 
certificado de matrícula possa demonstrar 
claramente a propriedade do veículo;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este caso é aditado ao n.º 1-A do presente artigo.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) A data para a inspeção técnica 
obrigatória seguinte foi ultrapassada.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração deve ser vista conjuntamente com a alteração ao artigo 4.º. Nestes termos, a 
autoridade de registo deve poder inspecionar o veículo se a data para a inspeção técnica 
obrigatória seguinte tiver sido ultrapassada.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se o acesso de um veículo a uma 
zona ambiental de um Estado-Membro for 
recusado ou se um veículo não cumprir as 
normas ambientais previstas no direito 
aplicável da União e no direito nacional, 
exceto se o veículo puder ser qualificado 
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como veículo de interesse histórico na 
aceção do 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

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a recusarem o novo registo de veículos que 
prejudicam gravemente a saúde e o ambiente.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) 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

O seguro de responsabilidade civil automóvel contribui de forma significativa para garantir 
a proteção contra os acidentes rodoviários e deve, por conseguinte, ser utilizado como uma 
condição prévia para o registo.

Alteração 31
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 

2. Qualquer decisão tomada por uma 
autoridade de registo automóvel recusando 
o registo de um veículo registado noutro 
Estado-Membro deve ser devidamente 
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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.

fundamentada e conter informações sobre 
as vias e os prazos de recurso. A pessoa 
em causa pode, no prazo de seis semanas a 
contar da data de receção da decisão de 
recusa, requerer à autoridade competente o 
reexame da decisão. Esse pedido deve 
incluir os motivos invocados para o 
reexame. No prazo de seis semanas a 
contar da data de receção do pedido, a 
autoridade de registo automóvel 
competente deve confirmar ou anular a sua 
decisão. Após a recusa de registo, o 
Estado-Membro que recusou o registo 
deve informar o Estado-Membro em que o 
veículo foi previamente registado sobre 
esta decisão, em conformidade com o 
artigo 7.º.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem notificar-se mutuamente no caso de recusa de um novo registo, a 
fim de consolidar a cooperação entre os Estados-Membros.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após a receção do pedido de certificado 
de matrícula temporário referido no n.º 1, a 
autoridade de registo automóvel deve 
imediatamente reunir as informações sobre 
os elementos de informação definidos no 
anexo I diretamente da autoridade de 
registo automóvel competente do 
Estado-Membro em que o veículo está
registado, em conformidade com o 
artigo 7.º, e transferir os dados para seu 
próprio registo.

2. Após a receção do pedido de certificado 
de matrícula temporário referido no n.º 1, a 
autoridade de registo automóvel deve 
imediatamente reunir as informações sobre 
os elementos de informação definidos no 
anexo I diretamente da autoridade de 
registo automóvel competente do 
Estado-Membro em que o veículo foi
registado por último, em conformidade 
com o artigo 7.º, e transferir os dados para 
seu próprio registo.

Or. en
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Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se a pessoa que requer o registo do 
veículo não tem os documentos que 
permitam provar a sua identidade.

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando o certificado de matrícula 
temporário é emitido para um veículo, o 
Estado-Membro deve incluir os dados 
respeitantes a esse veículo no registo 
oficial eletrónico, em conformidade com o 
anexo I do presente regulamento e o 
anexo I da Diretiva 1999/37/CE do 
Conselho.

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O certificado de matrícula 
temporário emitido por um 
Estado-Membro deve ser reconhecido 
pelos demais Estados-Membros quer para 
identificação do veículo em circulação 
internacional quer para o novo registo 
noutro Estado-Membro.
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Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de registo automóvel de 
cada Estado-Membro devem reconhecer 
os dados armazenados nos registos 
oficiais eletrónicos dos demais 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para efeitos do n.º 1, os 
Estados-Membros devem designar um 
ponto de contacto nacional responsável 
pelo intercâmbio de informações sobre 
veículos e informações sobre questões 
relativas a homologações nacionais e 
individuais conexas ao novo registo.

Or. en

Justificação

Podem existir múltiplas autoridades de registo automóvel num Estado-Membro ou pode 
existir apenas uma, contudo só deve existir um ponto de contacto nacional que trate de 
questões relativas ao registo transfronteiras. Além disso, deve existir um ponto nacional de 
contacto para o intercâmbio de informações sobre questões relativas a homologações 
nacionais e individuais. De outro modo, tornar-se-á na prática muito complexo para os 
Estados-Membros encontrarem rapidamente o ponto de contacto de forma a assegurar um 
intercâmbio de informações eficiente entre Estados-Membros em matéria de questões 
transfronteiras.
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Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

2. 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, que deve 
ser atualizado de forma a cumprir os 
requisitos do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Já existe uma aplicação informática plenamente funcional, o Sistema Europeu de Informação 
sobre Veículos e Cartas de Condução (EUCARIS), que é utilizado e pertence aos 
Estados-Membros. Como demonstrado aquando da audição da Comissão IMCO sobre este 
dossiê, o EUCARIS já é utilizado para novos registos. Esta abordagem é mais eficaz e 
eficiente em termos de custos do que a introdução de novos sistemas que não o EUCARIS.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Só as autoridades de registo automóvel 
podem ter acesso direto aos dados 
armazenados e disponíveis para 
recuperação com a aplicação informática. 
As autoridades de registo automóvel 
devem tomar as medidas necessárias para 
garantir a prevenção do seguinte:

Só as autoridades de registo automóvel e as 
autoridades de aplicação da lei devem ter 
acesso direto aos dados armazenados e 
disponíveis para recuperação com a 
aplicação informática. As autoridades de 
registo automóvel devem tomar as medidas 
necessárias para garantir a prevenção do 
seguinte:

Or. en

Justificação

As autoridades policiais e aduaneiras (autoridades de aplicação da lei) devem, igualmente, 
ter acesso aos dados armazenados e disponíveis para recuperação com a aplicação 
informática referentes ao registo de veículos, de molde a combaterem eficazmente a fraude 
através de um novo registo.



PE508.284v01-00 26/38 PR\933447PT.doc

PT

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Caso se torne evidente que foram prestadas 
informações incorretas ou informações que 
não deveriam ter sido prestadas, a 
autoridade de registo automóvel que recebe 
as informações deve ser imediatamente 
informada. A autoridade de registo 
automóvel que recebe as informações
deve, em seguida, suprimir ou corrigir as 
informações que tenham sido recebidas.

Caso se torne evidente que foram prestadas 
informações incorretas ou informações que 
não deveriam ter sido prestadas, a 
autoridade de registo automóvel que recebe 
as informações deve ser imediatamente 
informada. As autoridades de registo 
automóvel do Estado-Membro em que o 
veículo foi registado por último e do 
Estado-Membro em que o veículo é 
registado devem, em seguida, suprimir ou 
corrigir as informações que tenham sido 
recebidas.

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adota atos de execução 
destinados a estabelecer os procedimentos 
comuns e as especificações para a 
aplicação informática referida no n.º 2, 
incluindo o formato dos dados trocados, os 
procedimentos técnicos para a consulta 
eletrónica e o acesso aos registos 
eletrónicos nacionais, os procedimentos 
para o acesso e os mecanismos de 
segurança. Esses atos de execução devem 
ser adotados nos termos do procedimento 
de exame a que se refere o artigo 12.º, 
n.º 2.

4. A Comissão adota atos de execução 
destinados a estabelecer os procedimentos 
comuns e as especificações para a 
aplicação informática referida no n.º 2, a 
fim de cumprir os requisitos do presente 
regulamento, incluindo o formato dos 
dados trocados, os procedimentos técnicos 
para a consulta eletrónica e o acesso aos 
registos eletrónicos nacionais, os 
procedimentos para o acesso e os 
mecanismos de segurança. Esses atos de 
execução devem ser adotados nos termos 
do procedimento de exame a que se refere 
o artigo 12.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve proceder à 
avaliação periódica da adequação das 
medidas de segurança relacionadas com a 
proteção dos dados pessoais objeto de 
intercâmbio, tendo em conta o progresso 
tecnológico e a evolução dos riscos.

Or. en

Justificação

Segue o parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, de 9 de julho de 2012.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão os nomes e os dados de contacto 
das autoridades de registo automóvel que 
são responsáveis pela gestão dos registos 
automóveis oficiais no seu território e pela 
aplicação do presente regulamento.

1. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão os nomes e os dados de contacto 
dos pontos de contacto nacionais e das 
autoridades de registo automóvel que são 
responsáveis pela gestão dos registos 
automóveis oficiais no seu território e pela 
aplicação do presente regulamento.

Or. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publica uma lista das 
autoridades de registo automóvel e 

A Comissão publica uma lista das 
autoridades de registo automóvel e pontos 
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eventuais atualizações dessa lista no seu 
sítio Web.

de contacto nacionais e eventuais 
atualizações dessa lista no seu sítio Web.

Or. en

Alteração 45
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 procedimento 
de registo de veículos incluindo os prazos, 
os motivos de recusa, os documentos 
relevantes necessários para o novo registo 
e os direitos relevantes dos cidadãos da 
União de efetuarem o novo registo na 
língua oficial ou nas respetivas línguas do 
Estado-Membro a que pertencem e em 
inglês, francês ou alemão no 
Estado-Membro da autoridade de registo 
automóvel;

Or. en

Justificação

Se um cidadão ou uma entidade legal tencionar interpor recurso a fim de obter um novo
registo, devem ser disponibilizados antecipadamente os prazos, os motivos de recusa e os 
documentos relevantes necessários para o novo registo.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As normas que regem o 
processamento de dados relativos ao 
registo de veículos, incluindo a 
informação sobre os prazos de retenção, 
bem como as informações necessárias 
mencionadas nos artigos 10.º e 11.º da 
Diretiva 95/46/CE.
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Or. en

Justificação

Se um cidadão ou uma entidade legal tencionar interpor recurso a fim de obter um novo 
registo, devem ser disponibilizados antecipadamente os prazos, os motivos de recusa e os 
documentos relevantes necessários para o novo registo.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Salvaguardas contra a utilização 

fraudulenta de chapas de matrículas
1. Após o registo de um veículo, a 
autoridade de registo automóvel deve 
prover o veículo e a respetiva placa de 
matrícula de uma etiqueta de 
identificação por radiofrequências 
(RFID).
2. A autoridade de registo automóvel deve 
prover um novo conjunto de etiquetas 
RFID em caso de perda do número de 
chapa de matrícula original ou de 
substituição do veículo por outro veículo.

Or. en

Justificação

A fim de combater a criminalidade relativa ao registo transfronteiras, os Estados-Membros 
devem prover o novo registo de uma etiqueta (chip) de identificação por radiofrequências. 
Desta forma, as autoridades de aplicação da lei podem sempre verificar se uma matrícula 
corresponde ao veículo correto.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O formato para o intercâmbio de 
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dados, os procedimentos técnicos, os 
procedimentos para o acesso e os 
mecanismos de segurança, e os formatos e 
o modelo das etiquetas RFID referidos no 
artigo 9.º-A.

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 10.º é conferida à Comissão por um 
período de tempo indeterminado, a partir 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 10.º é concedida à Comissão por um 
período de cinco anos, a partir da data de 
entrada em vigor do presente regulamento. 
A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes, pelo menos, três 
meses antes do final do prazo 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 opuser, 
pelo menos, seis meses antes do final de 
cada período.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete a posição do Parlamento, segundo a qual a delegação de poderes 
não deve ser conferida por um período de tempo indefinido e que impõe à Comissão a 
obrigação de elaborar um relatório sobre a forma como aplicou os respetivos poderes, antes 
de ser ponderada uma prorrogação.
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão

Elemento Códigos 
harmoniz

ados 
Diretiva 

1999/37/C
E

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:
- variante (se disponível),
- versão (se disponível)

(D.2)

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 3 500 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 3 500 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 3 500 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 3 500 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 3 500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga tecnicamente admissível: eixo 5 (em kg), se 

(N.5)
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adequado
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)
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 destruição1 --

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 --

                                               
1 Tal como se refere na Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de setembro 
de 2000, relativa aos veículos em fim de vida (JO L 269 de 21.10.2000, p. 34), com a última redação que lhe foi 
dada. 
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61. Ensaios adicionais exigidos após alteração ou modificação de quaisquer dos 
elementos 9 a 47 

Alteração

Elemento Códigos 
harmoniz

ados 
Diretiva 

1999/37/C
E

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 --
4-A. Titular registado (B)
4-B. Interesse financeiro registado (se aplicável) --
5. Designação da autoridade emissora do certificado de matrícula --
6. Veículo: marca (D.1)
7. Veículo: modelo:
- variante (se disponível),
- versão (se disponível)

(D.2)

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)
13-A. Certificado de conformidade (CC) (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 3 500 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 3 500 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 3 500 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 3 500 kg, distribuição entre 
os eixos da massa máxima em carga tecnicamente admissível: eixo 4 (em kg), se 
adequado

(N.4)
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22. No caso dos veículos com uma massa total superior a 3 500 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)
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 --
51. Veículo destruído (Sim/Não) --
52. Data de emissão do certificado de destruição1 --

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 --

                                               
1 Tal como se refere na Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de setembro 
de 2000, relativa aos veículos em fim de vida (JO L 269 de 21.10.2000, p. 34), com a última redação que lhe foi 
dada. 
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59. Alteração do número de registo --
59-A. Veículo convertido (Sim/Não) --
60. Inspeção técnica necessária após acidente com danos graves --
61. Ensaios adicionais exigidos após alteração ou modificação de quaisquer dos 
elementos 9 a 47 
61-A. Veículo exportado (Sim/Não)
61-B. Data de emissão do certificado de matrícula temporário
61-C. Quilometragem aquando da emissão do certificado de matrícula temporário

Or. en

Justificação

Elemento 4-B: o título legal é transferido para o locatário no caso de determinados tipos de 
locação. Contudo, durante a vigência do contrato de locação, o condutor não pode efetuar 
novo registo do veículo. Os Estados-Membros que oferecem estes produtos tendem a registar 
a parte que possui um «interesse financeiro». Elemento 13-A: a importação/exportação de 
veículos não será possível sem o Certificado de Conformidade. Elemento 50: os 
Estados-Membros devem partilhar a informação sobre a quilometragem de um veículo para 
combater a fraude aquando de um novo registo. Elemento 59-A: os veículos em regime de 
locação ou alugados não são, geralmente, considerados «roubados», a maioria dos serviços 
de polícia emprega a classificação de «convertido».

Alteração 51
Proposta de regulamento
Anexo II– 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 o EUCARIS.

Or. en

Justificação

Já existe informação plenamente funcional, utilizada e pertencente aos Estados-Membros. 
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Como demonstrado aquando da audição da Comissão IMCO sobre este dossiê, o EUCARIS 
já é utilizado para novos registos. Esta abordagem é mais eficaz e eficiente em termos de 
custos do que a introdução de novos sistemas que não o EUCARIS.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator acolhe favoravelmente a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que simplifica a transferência de veículos a motor registados noutro 
Estado-Membro classificando-a como um bom ponto de partida, e apoia os esforços para 
estabelecer um quadro jurídico a nível da UE em prol do novo registo dos veículos. 
Considera, contudo, que tanto os objetivos como o conteúdo da proposta de regulamento 
poderiam ser objeto de uma maior clarificação, e que é importante que os legisladores 
considerem cuidadosamente a proposta em toda a sua extensão. Apenas nesse caso o novo 
registo de veículos na União Europeia deverá ficar plenamente funcional. 

Em 2011, levar o veículo a motor para outro país foi identificado com uma das 20 principais 
preocupações em relação aos obstáculos no mercado único. Consequentemente, o relator visa 
reduzir ao mínimo as formalidades para o novo registo de um veículo a motor noutro país da 
UE, assegurando uma cooperação mais estreita entre as autoridades de registo automóvel. O 
principal objetivo da proposta consiste em garantir que um veículo é registado onde é 
normalmente utilizado. Com o intuito de prevenir a fraude e a evasão fiscais, o relator 
tenciona garantir que as empresas internacionais não registam os respetivos veículos num 
Estado-Membro e os utilizam noutro Estado-Membro. 

A presente proposta beneficiará as pessoas que adquirem ou vendem veículos a motor em 
segunda mão noutro país, já que não estarão sujeitos à obrigação de uma nova inspeção 
técnica e serão mutuamente reconhecidos entre os Estados-Membros. De forma a reforçar a 
segurança rodoviária, o relator estabelece uma distinção entre os motivos de recusa de novo 
registo obrigatórios e opcionais e se o veículo não estiver coberto pelo seguro, o titular do 
certificado de matrícula poderá ver recusado o novo registo ao veículo.

Os cidadãos deparam-se frequentemente com dificuldades para efetuarem a transferência de 
um veículo de um Estado-Membro para outro quando utilizam um certificado de matrícula 
temporário. Essas dificuldades terão de ser resolvidas. Além disso, o relator considera que 
deve ser oferecida aos cidadãos e às empresas a escolha entre uma cor nacional e uma cor da 
União para a chapa de matrícula, de molde a que as chapas adquiram uma aparência uniforme, 
ao passo que o registo deve manter-se a nível nacional.

O relator considera que o progresso tecnológico e a eficiência em termos de custos 
revestem-se de uma importância primordial. Consequentemente, é necessário que o 
intercâmbio de informações relativo aos dados de registo de veículos seja efetuado por meio 
eletrónico através do sistema existente EUCARIS, o Sistema Europeu de Informação sobre 
Veículos e Cartas de Condução, utilizado pela maioria dos Estados-Membros. O recurso ao 
EUCARIS não só simplifica o processo de registo, mas também contribui para combater o 
roubo de automóveis e os registos fraudulentos. Quando sugere meios eletrónicos de registo 
de veículos, o relator presta a máxima atenção às questões relativas à proteção de dados. Por 
este motivo, as medidas de segurança relacionadas com a proteção de dados terão de ser 
avaliadas e atualizadas periodicamente.



PE508.284v01-00 38/38 PR\933447PT.doc

PT

Por último, e não menos importante, para reduzir a utilização fraudulenta de chapas de 
matrícula, o relator propõe que o número da chapa e o veículo sejam equipados com uma 
etiqueta (chip) de identificação por radiofrequências. 


