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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A maior mobilidade de pessoas na União Europeia torna necessária uma legislação mais 
harmonizada em matéria de inspeções técnicas. É necessária não só para aumentar a 
segurança rodoviária mas também a fim de fornecer aos cidadãos dados válidos relativamente 
a veículos adquiridos noutro Estado-Membro. Devido ao desenvolvimento da tecnologia, é 
necessário adaptar legislação que inclua veículos que não eram anteriormente abrangidos pelo 
âmbito da regulamentação.

O relator propõe várias melhorias ao texto.

Em primeiro lugar, o certificado de inspeção técnica e o protocolo de inspeção técnica devem 
estar disponíveis em linha para as partes interessadas. Estas incluem o inspetor que leva a 
cabo a inspeção técnica na estrada, o centro de inspeção técnica no Estado-Membro onde o 
automóvel foi registado e até mesmo o comprador do automóvel. A disponibilidade das 
leituras do conta-quilómetros reveste-se de importância crítica para garantir que não ocorreu 
nenhuma interferência com o conta-quilómetros.

Em segundo lugar, existe já um mecanismo de intercâmbio de dados entre os 
Estados-Membros, o mecanismo EUCARIS. Não é necessário criar um novo mecanismo de 
intercâmbio de dados ou explorar a viabilidade de uma plataforma europeia eletrónica de 
dados dos veículos. A Comissão deve, em vez disso, explorar as possibilidades de 
alargamento do quadro do mecanismo EUCARIS. O relator considera que esta será a solução 
mais eficiente em termos de custos-benefício e que pode ser aplicada mais rapidamente. 

Por fim, o relator considera que as sanções por fraude em matéria de conta-quilómetros são 
inúteis caso as leituras se encontrem disponíveis para as partes interessadas. A disponibilidade 
das leituras dos conta-quilómetros para as partes interessadas desencorajará a falsificação.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os veículos agrícolas com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h são 
crescentemente utilizados no transporte 
local, em substituição dos camiões. Sendo 
o seu potencial de risco comparável com o 
dos últimos, esta categoria de veículos 

(8) Os veículos agrícolas com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h são 
crescentemente utilizados no transporte 
local, em substituição dos camiões, 
competindo assim com os meios de 
transporte de bens tradicionais. Sendo o 
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deverá ser objeto do mesmo tratamento que 
os camiões no que respeita à inspeção 
técnica.

seu potencial de risco comparável com o 
dos últimos, esta categoria de veículos 
deverá ser objeto do mesmo tratamento que 
os camiões no que respeita à inspeção 
técnica.

Or. en

Justificação

Uma vez que os veículos de categoria T5 se integram cada vez mais no tráfego rodoviário, 
devem ser submetidos a uma inspeção técnica completa.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para efeitos da inspeção dos veículos, 
especialmente dos seus componentes de 
segurança eletrónicos, é essencial o acesso 
às especificações técnicas de cada veículo. 
Os construtores automóveis deverão, por 
conseguinte, não só fornecer o conjunto 
completo de dados que estão na base do 
certificado de conformidade, mas também 
facultar o acesso aos dados necessários 
para se verificar o bom funcionamento dos 
componentes que influem na segurança e 
no comportamento ambiental do veículo. 
As disposições relativas ao acesso aos 
dados das operações de manutenção e 
reparação deverão igualmente aplicar-se 
para este efeito, a fim de que os centros de 
inspeção possam aceder a estes dados 
consoante necessário para efetuarem as 
inspeções. Esta questão é de importância 
crucial, especialmente no que respeita aos 
sistemas eletrónicos, pelo que todos os 
componentes instalados pelo construtor 
deverão estar abrangidos.

(11) Para efeitos da inspeção dos veículos, 
especialmente dos seus componentes de 
segurança eletrónicos, é essencial o acesso 
às especificações técnicas de cada veículo. 
Os construtores automóveis deverão, por 
conseguinte, não só fornecer o conjunto 
completo de dados que estão na base do 
certificado de conformidade, mas também 
facultar o acesso aos dados necessários 
para se verificar o bom funcionamento dos 
sistemas que influem na segurança e no 
comportamento ambiental do veículo. Os 
dados devem incluir as especificações que 
permitem controlar o funcionamento dos 
sistemas de segurança do veículo, de 
forma a poderem ser testados num 
contexto de inspeções técnicas periódicas, 
a fim de criar uma avaliação de 
aprovação ou reprovação previsível. As 
disposições relativas ao acesso aos dados 
das operações de manutenção e reparação 
deverão igualmente aplicar-se para este 
efeito, a fim de que os centros de inspeção 
possam aceder a estes dados consoante 
necessário para efetuarem as inspeções. 
Esta questão é de importância crucial, 
especialmente no que respeita aos sistemas 
eletrónicos, pelo que todos os componentes 
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instalados pelo construtor deverão estar 
abrangidos.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) A seguir a cada inspeção deverá ser 
emitido um certificado 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. Deve 
ser também disponibilizada às partes 
interessadas, se possível, uma versão 
eletrónica do certificado de inspeção 
técnica.

Or. en

Justificação

Na União Europeia, os Estados-Membros deveriam optar por uma versão eletrónica do 
certificado de inspeção técnica. Isto facilitará o intercâmbio de dados e, assim, introduzirá 
elementos de mercado interno neste domínio.

Alteração 4
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 

(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 
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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.

veículo para circular. No quadro do 
combate a esta fraude, o registo da 
quilometragem e a disponibilidade destes 
registos para as partes interessadas em 
toda a União permitiriam detetar mais 
facilmente atos de manipulação ou de 
interferência no conta-quilómetros. Os 
Estados-Membros deverão facultar as 
leituras dos conta-quilómetros através do 
quadro de cooperação entre os 
Estados-Membros existente, o mecanismo 
EUCARIS;

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Existe um sistema eficaz de intercâmbio de dados entre os Estados-Membros, o mecanismo 
EUCARIS. O sistema oferece a possibilidade de os países partilharem os seus dados relativos 
ao registo de matrículas e de cartas de condução, ajudando a lutar contra o furto de veículos 
e a fraude em matéria de registos. O sistema atual deve servir de base para um maior 
desenvolvimento do intercâmbio de dados entre os países da UE.

Alteração 6
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 
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.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que, para efeitos da verificação do conta-
quilómetros, quando este esteja montado 
normalmente, os dados da inspeção 
técnica anterior sejam facultados 
eletronicamente ao inspetor. A leitura do 
conta-quilómetros efetuada durante a 
anterior inspeção técnica deve ser 
facultada eletronicamente às partes 
interessadas.

Or. en

Justificação

A disponibilidade das leituras de conta-quilómetros porá cobro à fraude nesta matéria, não 
as penalidades. A motivação para falsificar a leitura dos conta-quilómetros desaparecerá se 
o comprador do automóvel puder verificar a leitura do conta-quilómetros efetuada aquando 
da mais recente inspeção técnica.

Alteração 7
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 
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em termos de frequência aplicável no 
Estado-Membro em que o veículo é 
matriculado novamente.

Or. en

Justificação

O reconhecimento dos certificados de inspeção técnica de cada Estado-Membro em todos os 
Estados-Membros é uma etapa importante para a concretização do mercado interno.

Alteração 8
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, aproveitando as soluções 
informáticas já existentes e postas à 
prova, no que respeita ao intercâmbio 
internacional de dados, de modo a 
minimizar os custos e evitar as 
duplicações. Esta análise deve estudar a 
forma mais adequada de ligar os sistemas 
nacionais existentes, com vista ao 
intercâmbio das informações relativas à 
inspeção técnica e às leituras dos conta-
quilómetros entre as autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
inspeção, a matrícula e a homologação de 
veículos, os centros de inspeção, os 
fabricantes de equipamento de inspeção e 
os construtores automóveis.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2
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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.

Suprimido

Or. en

Justificação
As sanções não porão cobro às falsificações de conta-quilómetros. A disponibilidade dos 
dados relativos à mais recente leitura do conta-quilómetros poderá atingir este objetivo sem 
impor sanções ou coimas.


