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Alteração 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

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

relativa à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE
(Esta modificação aplica-se ao conjunto do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
exige adaptações técnicas em todo o texto).

Or. fr

Justificação

Em aplicação do princípio da subsidiariedade e em conformidade com os atos legislativos 
europeus precedentes relativos à inspeção técnica dos veículos a motor e seus reboques, 
convém que a norma legislativa assuma a forma de uma diretiva — e não a forma de um 
regulamento.

Alteração 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União adotou um conjunto de normas 
e requisitos técnicos no domínio da 
segurança dos veículos. É necessário 
contudo assegurar, mediante um regime de 
inspeções técnicas periódicas, que os 
veículos colocados no mercado continuam 
a satisfazer as normas de segurança durante 
toda a sua vida útil. Este regime deverá 

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

podem introduzir requisitos nacionais 
referentes à inspeção técnica das 
categorias de veículos definidas na Diretiva 
2002/24/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de março de 2002, relativa 
à homologação dos veículos a motor de 
duas ou três rodas. Este regime deverá 
aplicar-se às categorias de veículos 
definidas na Diretiva 2007/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de setembro de 2007, que estabelece um 
quadro para a homologação dos veículos a 
motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a serem utilizados nesses 
veículos e na Diretiva 2003/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativa à homologação 
de tratores agrícolas ou florestais, seus 
reboques e máquinas intermutáveis 
rebocadas, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destes veículos.

Or. fr

Alteração 12
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O presente regulamento prevê a 
inspeção do comportamento ambiental 
dos veículos de acordo com a legislação 
relevante da União, particularmente em 
relação ao ruído e às emissões de gases;

Or. en
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Alteração 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, é 
conveniente deixar à consideração dos Estados-Membros a possibilidade de alargar a 
inspeção técnica aos veículos motorizados de duas e três rodas.

Alteração 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas. Os 
motociclistas são o grupo de mais alto 
risco de utentes da via pública e o número 

(7) A investigação relativa aos acidentes 
com motociclos causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas 
apresenta resultados muito diferentes. Os 
condutores de motociclos são, em geral, 
vistos como indivíduos que mantêm os 
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de vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, com 
mais de 1400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

seus veículos em boas condições, havendo 
poucos acidentes relacionados com a 
parte mecânica. Os condutores de 
ciclomotores encontram-se entre os mais 
atingidos, com mais de 1400 mortos em 
acidentes de viação em 2008.

Or. fr

Alteração 15
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas. Os 
motociclistas são o grupo de mais alto risco 
de utentes da via pública e o número de 
vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco. 
Os ciclomotores, embora excessivamente 
representados no número de acidentes 
fatais, não devem ser incluídos, dado que 
um âmbito tão abrangente de inspeções 
técnicas periódicas é impraticável e 
contraria o princípio da 
proporcionalidade.

Or. en

Justificação

Incluir os ciclomotores seria impraticável. Por exemplo, o condutor de um ciclomotor numa 
área rural teria de percorrer uma grande distância em estradas principais para chegar ao 
local da inspeção técnica periódica. Ao fazê-lo, o condutor estaria a expor-se a si próprio e 
terceiros a um risco desnecessário.
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Alteração 16
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os veículos de interesse histórico, 
testemunhos da época em que foram 
construídos, são mantidos em condições 
historicamente corretas e raramente são 
utilizados como veículos de utilização 
diária. A regulamentação da inspeção 
técnica de outros tipos de veículos 
especializados deverá igualmente ser 
deixada aos Estados-Membros. A 
regulamentação da inspeção técnica de 
outros tipos de veículos especializados 
deverá igualmente ser deixada aos 
Estados-Membros.

(9) Os veículos de interesse histórico, 
testemunhos da época em que foram 
construídos, são mantidos em condições 
historicamente corretas. Os veículos de 
interesse histórico constituem um bem 
cultural e só esporadicamente são 
utilizados como veículos quotidianos. A 
regulamentação da inspeção técnica de 
outros tipos de veículos especializados 
deverá igualmente ser deixada aos 
Estados-Membros. Este direito não deve, 
porém, conduzir à aplicação de normas 
mais rígidas do que as que o veículo devia 
satisfazer aquando da sua conceção. A 
regulamentação da inspeção técnica de 
outros tipos de veículos especializados 
deverá igualmente ser deixada aos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Os veículos de interesse histórico constituem um bem cultural e só esporadicamente são 
utilizados como veículos quotidianos. Devem, por isso, ser-lhes aplicadas regras diferentes.

Alteração 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. fr

Alteração 18
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A frequência das inspeções deverá 
estar adaptada ao tipo de veículo e à 
quilometragem. Os veículos têm maior 
probabilidade de apresentar deficiências 
técnicas a partir de uma certa idade, ou a 
partir de uma certa quilometragem 
quando a sua utilização é intensa. 
Convém, por conseguinte, aumentar a 
frequência de inspeção dos veículos mais 
antigos ou com quilometragem elevada.

(17) A frequência das inspeções deverá 
estar adaptada ao tipo de veículo. Os 
veículos têm maior probabilidade de 
apresentar deficiências técnicas a partir de 
uma certa idade. Convém, por conseguinte, 
que a inspeção dos veículos mais antigos 
tenha lugar com frequência regular.

Or. de

Alteração 19
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A seguir a cada inspeção deverá ser (22) A seguir a cada inspeção deverá ser 



AM\930989PT.doc 9/38 PE507.985v01-00

PT

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.

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. Se 
possível, também deve ser disponibilizada 
uma versão eletrónica do certificado de 
inspeção técnica às partes interessadas, 
mas respeitando a proteção dos dados 
pessoais.

Or. en

Alteração 20
Krišjānis Kariņš

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 e a disponibilização destes 
registos às partes interessadas em toda a 
União permitiriam detetar mais facilmente 
atos de manipulação ou de interferência no 
conta-quilómetros. Os Estados-Membros 
deverão disponibilizar as leituras dos 
conta-quilómetros através do intercâmbio 
eletrónico de informações, mas 
respeitando a proteção dos dados 
pessoais;

Or. en
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Alteração 21
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 23

Proposta 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 no próprio país, 
sendo esta percentagem muito superior 
nas vendas transfronteiriças, 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. Os 
Estados-Membros podem controlar a 
quilometragem durante toda a vida útil de 
um veículo através de bases de dados 
centralizadas, nas quais serão guardadas 
todas as quilometragens atuais registadas 
junto dos diversos agentes (comerciantes, 
oficinas de reparação, centros de 
inspeção). Estas fraudes de quilometragem 
deverão também ser consideradas mais 
sistematicamente um ato punível.

Or. nl

Alteração 22
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

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

(25) A inspeção técnica é parte de um 
regime regulamentar mais vasto, aplicável 
aos veículos automóveis ao longo da sua 
vida útil, da homologação à demolição, 
passando pela matrícula e pelas inspeções. 
A criação de bases eletrónicas de dados dos 
veículos, nacionais e dos construtores, e a 
sua interligação contribuirá, em princípio, 
para melhorar a eficiência de toda a cadeia 
administrativa e para reduzir os custos e os 
encargos administrativos. Convirá, assim, 
que a Comissão estude a viabilidade, bem 
como os custos e benefícios, da criação de 
uma plataforma europeia eletrónica de 
dados dos veículos, assim como a 
possibilidade de alargar a funcionalidade 
dos atuais sistemas de intercâmbio de 
informações, com o intuito de incluir na 
plataforma a partilha de leituras de 
conta-quilómetros e explorar as 
possibilidades de alargar ainda mais a 
partilha de informações.

Or. en

Alteração 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr
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Alteração 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 25
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 
3 500 kg – categorias O1 e O2;

Suprimido

Or. en

Alteração 26
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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L7e;

Or. en

Alteração 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, é 
conveniente deixar à consideração dos Estados-Membros a possibilidade de alargar a 
inspeção técnica aos veículos motorizados de duas e três rodas.

Alteração 28
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Incluir os ciclomotores seria impraticável. Por exemplo, o condutor de um ciclomotor numa 
área rural teria de percorrer uma grande distância em estradas principais para chegar ao 
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local da inspeção técnica periódica. Ao fazê-lo, o condutor estaria a expor-se a si próprio e 
terceiros a um risco desnecessário. Além disso, conduziria a encargos administrativos 
desnecessários.

Alteração 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

A inspeção técnica dos veículos de duas rodas é tratada, como atualmente, pela 
subsidiariedade, o que permite aos Estados-Membros introduzirem requisitos nacionais nas 
respetivas legislações.

Alteração 30
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

– Veículos de interesse histórico; – Veículos históricos;

Or. en

Alteração 31
Marita Ulvskog

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

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

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(7) «Veículo histórico», um veículo que 
preenche a condição seguinte:

Or. en

Alteração 33
Daniël van der Stoep

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

Proposta da Comissão Alteração

– foi construído há mais de 30 anos, – foi construído há mais de 25 anos,

Or. nl

Alteração 34
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Bernd Lange

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,

– para a sua manutenção utilizam-se peças 
sobresselentes ou restauradas que 
reproduzem as peças históricas ou lhes são 
contemporâneas,

Or. de

Justificação

Os veículos de interesse histórico constituem um bem cultural. Neste sentido, os requisitos 
para a definição devem ser igualmente claros. Apenas os veículos realmente históricos podem 
ser testemunhos de uma evolução histórica. A definição usada no presente regulamento foi a 
primeira definição de veículos históricos a ser adotada na legislação europeia. Uma vez que 
pode vir a constituir um modelo para futuras legislações, é necessária uma abordagem 
especialmente clara.

Alteração 36
Marita Ulvskog

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 

Suprimido
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suspensão, não foram modificadas e

Or. en

Alteração 37
Bernd Lange

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

– as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente o 
motor, os travões, a direção, o tipo de 
veículo e a suspensão, não foram 
modificadas ou são contemporâneas,

Or. de

Alteração 38
Marita Ulvskog

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 39
Bernd Lange

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

– a sua aparência não se alterou; – a sua aparência externa não se alterou ou 
é contemporânea;

Or. de

Alteração 40
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– são contemporâneos:
alterações legal e tecnicamente viáveis 
nos dez anos seguintes à construção do 
veículo,

Or. de

Alteração 41
Holger Krahmer

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 
retroequipamento;

(9) «Inspeção técnica», inspeção para 
verificar se um veículo apresenta, em 
termos das suas características de 
segurança e ambientais, as 
funcionalidades necessárias para 
circulação na via pública.

Or. de
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Justificação

A definição deve incidir mais precisamente na avaliação do funcionamento sem falhas dos 
sistemas de segurança e proteção do ambiente do veículo.

Alteração 42
Bernd Lange

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 
retroequipamento;

(9) «Inspeção técnica», a inspeção do bom 
funcionamento das partes e componentes 
de um veículo; destina-se a verificar se 
satisfazem os requisitos de segurança e 
ambientais aplicáveis à data da 
homologação, da primeira matrícula ou da 
entrada em circulação, ou à data do 
retroequipamento; a inspeção não inclui o 
controlo exaustivo da homologação de 
peças sobresselentes.

Or. de

Justificação

A inspeção técnica periódica controla o bom funcionamento do veículo e não a homologação 
em geral. Na prática, isto é absolutamente impossível, uma vez que algumas peças 
sobresselentes são construídas de modo a impedir a sua inspeção. Isto só pode ser posto em 
causa no caso de se registarem deficiências evidentes nas características de segurança e 
ambientais de componentes não homologados. O livre fornecimento de peças sobresselentes 
não pode ser indiretamente condicionado.

Alteração 43
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 16-A (novo)

Proposta da Comissão Alteração

16-A) «Base de dados de quilometragem», 
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uma base de dados criada pelo 
Estado-Membro, no qual serão guardadas 
as quilometragens dos veículos registados 
no Estado-Membro em causa.

Or. nl

Alteração 44
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Proposta da Comissão Alteração

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

1. Os veículos a motor e seus reboques 
devem ser periodicamente inspecionados 
conforme estabelece o presente 
regulamento em toda a União.

Or. ro

Justificação

Para um bom funcionamento do mercado interno europeu deverá ser possível realizar a 
inspeção em qualquer Estado-Membro da União Europeia.

Alteração 45
Bernd Lange

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 

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção, ou à 
autoridade competente se for o caso, assim 
como às oficinas, aos fabricantes de 
equipamentos de inspeção e a todas as 
partes interessadas, o acesso não 
discriminatório às informações técnicas 
previstas no anexo I necessárias à execução 
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para o acesso às informações técnicas. 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. de

Justificação

O acesso à informação é de grande importância para as inspeções técnicas periódicas. Deve 
ser possibilitado a todas as partes interessadas um acesso não discriminatório à informação, 
como prevê a legislação relativa ao OBD. Este acesso deve ser garantido, de modo a permitir 
uma concorrência leal.

Alteração 46
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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anos posteriormente;

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, é 
conveniente deixar à consideração dos Estados-Membros a possibilidade de alargar a 
inspeção técnica aos veículos motorizados de duas e três rodas.

Alteração 48
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A frequência da inspeção técnica de motociclos deve também ser ponderada pelo ónus 
financeiro e administrativo para os detentores destes últimos. O princípio da subsidiariedade 
é aplicável na medida em que a proposta não é da competência exclusiva da Comunidade. No 
caso dos ciclomotores e patinetes com uma velocidade máxima até 45 km/h, deve continuar a 
competir aos Estados-Membros a decisão de os submeter ou não a uma inspeção técnica 
regular obrigatória.

Alteração 49
Silvia-Adriana Ţicău

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

Proposta da Comissão Alteração

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

L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção;

Or. ro

Alteração 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, é 
conveniente deixar à consideração dos Estados-Membros a possibilidade de aumentar a 
frequência das inspeções técnicas dos veículos das categorias M1, N1 e O2.

Alteração 51
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

No caso dos veículos das classes M1, N1 e O2, os intervalos entre as inspeções segundo a 
fórmula «4+2+2» são adequados e suficientes para garantir a segurança rodoviária.

Alteração 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 53
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Considerando o crescente aumento médio das distâncias percorridas pelos veículos 
modernos das classes M1 e N1, sem diminuição significativa do desempenho em termos de 
segurança e ambiente, e considerando a possibilidade técnica de manipulação de um 
conta-quilómetros, a frequência das inspeções não deve ser determinada em função da 
quilometragem.
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Alteração 54
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Um intervalo de um ano entre as inspeções para os veículos ligeiros de passageiros com mais 
de 160 000 km é excessivo e desproporcionado em termos de aumento da segurança 
rodoviária.

Alteração 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, é 
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conveniente deixar à consideração dos Estados-Membros a possibilidade de aumentar a 
frequência das inspeções técnicas dos veículos das categorias M1 e N1.

Alteração 56
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
140 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

Or. en

Alteração 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3

Proposta da Comissão Alteração

– em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula.

Suprimido

Or. ro

Alteração 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– no seguimento de uma inspeção de 
estrada.

Or. fr

Alteração 60
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro, ou o centro de inspeção, 
deve inspecionar, relativamente a cada 
elemento a que se refere o n.º 1, pelo 
menos os itens previstos no anexo II, ponto 
3, pelo método aplicável prescrito no 
mesmo ponto.

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro, ou o centro de inspeção, 
deve inspecionar, relativamente a cada 
elemento a que se refere o n.º 1, pelo 
menos os itens previstos no anexo II, ponto 
3, pelo método aplicável prescrito no 
mesmo ponto. Trata-se, neste caso,
exclusivamente de uma verificação do 
bom funcionamento. Os componentes e as 
peças sobresselentes não homologados 
que ponham claramente em causa as 
características de segurança e ambientais 
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podem ser rejeitados.

Or. de

Justificação

A inspeção técnica periódica controla o bom funcionamento do veículo e não a homologação 
das peças sobresselentes em geral. Na prática, isto é absolutamente impossível, uma vez que 
algumas peças sobresselentes são construídas de modo a impedir a sua inspeção. Isto só 
pode ser posto em causa no caso de se registarem deficiências evidentes nas características 
de segurança e ambientais de componentes não homologados. O livre fornecimento de peças 
sobresselentes não pode ser indiretamente condicionado.

Alteração 61
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

– deficiências importantes, suscetíveis de 
prejudicar a segurança do veículo ou pôr 
em risco outros utentes da via pública, e
outras anomalias de maior relevo;

– deficiências importantes, suscetíveis de 
prejudicar a segurança do veículo ou pôr 
em risco outros utentes da via pública, ou
deficiências que representem uma 
infração às normas relevantes em matéria 
de ruído e emissões de gases, em especial 
as emissões de NOx e CO2, ou outras 
anomalias de maior relevo;

Or. en

Alteração 62
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos da verificação da leitura do 
conta-quilómetros, e caso esta informação 

4. Para efeitos da verificação da leitura do 
conta-quilómetros, e quando normalmente 
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não tenha sido transmitida 
eletronicamente na sequência da inspeção 
técnica anterior, o inspetor deve exigir à 
pessoa que apresenta o veículo à inspeção 
que lhe apresente o certificado emitido por 
ocasião da inspeção técnica anterior.

instalado, a informação da inspeção 
técnica anterior deve ser disponibilizada 
eletronicamente ao inspetor. Até se 
estabelecer a transferência eletrónica da 
informação, o inspetor deve exigir à 
pessoa que apresenta o veículo à inspeção 
que lhe apresente o certificado emitido por 
ocasião da inspeção técnica anterior. A 
leitura do conta-quilómetros efetuada 
durante a anterior inspeção técnica deve 
ser facultada eletronicamente às partes 
interessadas. As referidas informações 
não podem incluir dados pessoais.

Or. en

Alteração 63
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os certificados de inspeção técnica 
serão mutuamente reconhecidos por todos 
os Estados-Membros para efeitos de novo 
registo de matrícula de um veículo 
transferido de um Estado-Membro para 
outro, desde que o certificado seja válido 
em termos da frequência aplicável no 
Estado-Membro em que o veículo é de 
novo matriculado, com base numa 
inspeção técnica que respeite os mesmos 
padrões em todos os Estados-Membros.

Or. de

Justificação

O reconhecimento recíproco é igualmente adequado no caso de alterações e vendas 
transfronteiras. Para esse efeito, devem ser observados padrões comparáveis em todos os 
Estados-Membros, com base numa inspeção técnica que respeite os mesmos padrões em 
todos os Estados-Membros.
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Alteração 64
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Proposta da Comissão Alteração

5-A. O centro de inspeção ou, se for esse o 
caso, a autoridade competente que 
realizou a inspeção técnica deve enviar à 
base de dados de quilometragens a 
quilometragem registada após cada 
inspeção técnica, sempre que tal se 
justifique.

Or. nl

Alteração 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as deficiências forem importantes, a 
autoridade competente decide das 
condições em que o veículo pode circular 
antes de ser submetido a nova inspeção 
técnica. A segunda inspeção deve ter lugar 
nas seis semanas que se seguem à 
primeira.

2. Se as deficiências forem importantes, a 
autoridade nacional competente pode 
decidir das condições em que o veículo 
pode circular antes de ser submetido a nova 
inspeção técnica.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, a imobilização dos veículos é da 
competência dos Estados-Membros e deve, portanto, ser deixada à consideração das 
autoridades nacionais competentes.
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Alteração 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as deficiências forem perigosas, o 
veículo deve ficar inibido de circular na via 
pública e a sua matrícula deve ser 
suspensa, em conformidade com o 
artigo 3.º-A da Diretiva XXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera a Diretiva 1999/37/CE relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos, até 
que as deficiências tenham sido corrigidas 
e seja emitido um novo certificado de 
inspeção técnica que ateste que o veículo 
está apto a circular.

3. Se as deficiências forem perigosas, a 
autoridade nacional competente pode 
decidir que o veículo deve ficar inibido de 
circular na via pública e que a sua 
matrícula deve ser suspensa, em 
conformidade com o artigo 3.º-A da 
Diretiva XXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Diretiva 1999/37/CE 
relativa aos documentos de matrícula dos 
veículos, até que as deficiências tenham 
sido corrigidas e seja emitido um novo 
certificado de inspeção técnica que ateste 
que o veículo está apto a circular.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, a imobilização dos veículos é da 
competência dos Estados-Membros e deve, portanto, ser deixada à consideração das 
autoridades nacionais competentes.

Alteração 67
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas por inspetores que satisfaçam os 
requisitos mínimos de qualificação e 
formação estabelecidos no anexo VI.

1. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas por inspetores que satisfaçam os 
requisitos mínimos de qualificação e 
formação estabelecidos no anexo VI. Os 
Estados-Membros onde vigorem padrões 
de exigência mais elevados devem poder 
continuar a aplicá-los.

Or. de
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Justificação

Pela primeira vez são exigidos aos inspetores requisitos em termos de qualificação. Os 
Estados-Membros onde vigorem padrões de exigência mais elevados devem poder continuar 
a aplicá-los.

Alteração 68
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
promover uma formação adequada dos 
inspetores, que corresponda aos requisitos 
em termos de qualificação.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem promover uma formação adequada, que corresponda aos 
requisitos em termos de qualificação.

Alteração 69
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O inspetor que efetua a inspeção técnica 
de um veículo não deve ter nenhum 
conflito de interesses, em particular laços 
económicos, pessoais ou familiares, com o 
titular do certificado de matrícula do 
veículo.

4. O inspetor que efetua a inspeção técnica 
de um veículo não deve ter nenhum 
conflito de interesses, em particular laços 
económicos, pessoais ou familiares, com o 
titular do certificado de matrícula do 
veículo. Devem ser estabelecidas normas 
de certificação, por exemplo, através da 
norma ISO correspondente.

Or. de
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Justificação

A fim de garantir a comparabilidade e independência da inspeção técnica periódica, devem 
ser acordadas normas de certificação semelhantes em toda a UE, por exemplo, a norma ISO 
correspondente.

Alteração 70
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Proposta da Comissão Alteração

1. 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.

1. A Comissão deve analisar a forma mais 
eficiente e mais eficaz de criar uma 
plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

Or. nl

Alteração 71
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve analisar a viabilidade, os 
custos e os benefícios da criação de uma 
plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis. 
Deve ser garantido a todas as partes 
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interessadas o acesso não discriminatório 
à informação sobre veículos.

Or. de

Justificação

O acesso à informação é de grande importância para as inspeções técnicas periódicas. Deve 
ser possibilitado a todas as partes interessadas um acesso não discriminatório à informação, 
como prevê a legislação relativa ao OBD.

Alteração 72
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar propostas para 
aumentar a interoperabilidade e a 
normalização dos documentos eletrónicos 
e suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º. No prazo 
de dois anos a contar da data a partir da 
qual o presente regulamento é aplicável, a 
Comissão apresenta uma proposta 
legislativa adequada ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 73
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 2
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Proposta da Comissão Alteração

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

2. Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º, assim 
como a introdução de um sistema que 
permita trocar informações entre os 
Estados-Membros sobre as 
quilometragens em caso de vendas 
transfronteiriças. No prazo de dois anos a 
contar da data a partir da qual o presente 
regulamento é aplicável, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho os resultados dessa análise, 
acompanhando esse relatório de uma 
proposta legislativa, caso se justifique.

Or. nl

Alteração 74
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Comité da inspeção técnica automóvel
1. A Comissão é assistida por um comité.
Este é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Sempre que se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Se for 
necessário obter o parecer do comité por 
procedimento escrito, este é encerrado 
sem resultados se, no prazo fixado para a 
formulação do parecer, o presidente assim 
o decidir, ou a maioria simples dos 
membros assim o requerer.
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Or. en

Alteração 75
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– alteração, no prazo de dois anos, dos 
anexos, relativamente aos seguintes 
requisitos:
– em relação aos pneus, deve ser 
assinalado um defeito se os mesmos não 
respeitarem os requisitos europeus 
pertinentes;
– em relação às emissões de NOx e 
partículas nos gases de escape, devem ser 
adotados, relativamente aos veículos 
EURO VI a introduzir no mercado, os 
valores de referência ambiciosos 
indicados no ponto 8.2 para emissões de 
escape.

Or. de

Alteração 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Proposta da Comissão Alteração

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

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º é conferida por um período de 
cinco anos [a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento]. O mais 
tardar nove meses antes do fim do período 
de cinco anos, a Comissão elaborará um 
relatório sobre a delegação de poderes. A 
delegação de poderes é tacitamente 
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prorrogada por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a tal se opuser o mais 
tardar três meses antes do final de cada 
período.

Or. ro

Alteração 77
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve apresentar 
regularmente ao Parlamento Europeu um 
relatório sobre a aplicação do 
regulamento e sobre os respetivos efeitos 
no mercado interno e na produção 
industrial da União.

Or. de

Justificação

Trata-se de um setor sensível para a economia europeia, sendo imprescindível manter a 
transparência e uma inspeção reforçadas.

Alteração 78
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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. (Não se aplica à versão portuguesa)
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Or. en

Alteração 79
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
de [12 meses após a entrada em vigor].

É presente regulamento é aplicável a partir 
de [um ano após a entrada em vigor].

Or. en


