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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A cada ano que passa o mercado interno fica mais interligado e a circulação das mercadorias 
através da União Europeia nunca foi tão intensa. Esta situação leva ao aparecimento de novos 
desafios de harmonização no domínio da segurança rodoviária. 

O relator apoia a orientação geral do regulamento proposto pela Comissão Europeia. No 
entanto, considera que o texto necessita de ser melhorado em vários pontos importantes a fim 
de que o regulamento produza suficientes efeitos positivos. 

Em primeiro lugar, o sistema proposto de classificação por nível de risco deveria ser 
instituído a nível europeu. Esta será a forma mais segura de avaliar o verdadeiro nível de risco 
de uma empresa. A circulação transfronteiriça dos veículos tem vindo a crescer, sendo, 
portanto, necessário saber quais as empresas cujo nível de risco é considerado elevado noutros 
Estados-Membros, o que não pode ser alcançado com sistemas nacionais de classificação por 
nível de risco.

Em segundo lugar, os inspetores devem conseguir aceder aos relatórios das últimas inspeções 
técnicas efetuadas, que podem servir de base para a avaliação do nível de risco de cada 
empresa. A União Europeia não deve impor encargos administrativos suplementares, mas, em 
alternativa, desenvolver um sistema abrangente para detetar os veículos potencialmente 
perigosos que circulam nas estradas europeias.

Por último, o procedimento de controlo rodoviário deve ser mais preciso e o articulado mais 
explícito e claro sobre este ponto. Por exemplo, a deteção de certas deficiências durante o 
controlo rodoviário inicial deve implicar a realização de uma inspeção minuciosa. A 
formulação proposta pela Comissão não indica claramente qual é o passo seguinte. O mesmo 
é válido para as reparações do veículo. A reparação deve ser realizada por técnicos 
qualificados e não na estrada pelo condutor ou pelo inspetor. Se forem detetadas graves 
deficiências, estas devem ser corrigidas na oficina mais próxima.

Na opinião do relator, o prazo de 12 meses é escasso para a aplicação do presente 
regulamento, razão pela qual propõe um prazo de 60 meses para a aquisição de todo o 
equipamento necessário e para a formação do pessoal. 

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 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) As inspeções na estrada deverão ter por 
base um sistema de classificação por nível 
de risco. Os Estados-Membros poderão 
recorrer ao sistema de classificação 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 9.º da Diretiva 2006/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de março de 2006, relativa a exigências 
mínimas no que respeita à execução dos 
Regulamentos (CEE) n.º 3820/85 e (CEE) 
n.º 3821/85 do Conselho, quanto às 
disposições sociais no domínio das 
atividades de transporte rodoviário e que 
revoga a Diretiva 88/599/CEE do 
Conselho.

(6) As inspeções na estrada deverão ter por 
base um sistema de classificação por nível 
de risco à escala da União. Os 
Estados-Membros poderão recorrer ao 
sistema de classificação estabelecido em 
conformidade com o artigo 9.º da Diretiva 
2006/22/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de março de 2006, relativa 
a exigências mínimas no que respeita à 
execução dos Regulamentos (CEE) 
n.º 3820/85 e (CEE) n.º 3821/85 do 
Conselho, quanto às disposições sociais no 
domínio das atividades de transporte 
rodoviário e que revoga a Diretiva 
88/599/CEE do Conselho.

Or. en

Justificação

Apenas um sistema de classificação por nível de risco à escala da Europa proporcionará um 
valor acrescentado. Numa época marcada por uma maior mobilidade das mercadorias, em 
que a circulação dos veículos é cada vez mais transfronteiras, um sistema estabelecido 
apenas num Estado-Membro terá uma incidência limitada sobre a segurança rodoviária.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O recurso a unidades móveis de 
inspeção reduz as demoras e os custos para 
os operadores, uma vez que permite efetuar
inspeções minuciosas diretamente na 
estrada. Em algumas circunstâncias, estas 
inspeções minuciosas poderão igualmente 
ser efetuadas em centros de inspeção.

(13) O recurso a unidades móveis de 
inspeção reduz as demoras e os custos para 
os operadores, uma vez que permite efetuar 
inspeções minuciosas diretamente na 
estrada. Estas inspeções minuciosas 
poderão igualmente ser efetuadas em 
centros de inspeção, caso estes se 
localizem nas proximidades.

Or. en



PA\928145PT.doc 5/10 PE506.082v01-00

PT

Justificação

Deve ser efetuada uma inspeção mais minuciosa se houver uma unidade móvel disponível 
para este fim ou um centro de inspeção próximo.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A cooperação e o intercâmbio de boas 
práticas entre os Estados-Membros são 
essenciais para uma maior harmonização 
do sistema de inspeções técnicas na estrada 
em toda a União. Os Estados-Membros
deverão, por conseguinte, cooperar mais 
estreitamente, inclusive nas ações no 
terreno. A cooperação deverá igualmente 
compreender a organização periódica de 
ações concertadas de inspeção na estrada.

(15) A cooperação e o intercâmbio de boas 
práticas entre os Estados-Membros são 
essenciais para uma maior harmonização 
do sistema de inspeções técnicas na estrada 
em toda a União. Os Estados-Membros
deverão, por conseguinte, cooperar mais 
estreitamente, inclusive nas ações no 
terreno. A cooperação deverá igualmente 
compreender a organização periódica de 
ações concertadas de inspeção na estrada, 
bem como a partilha de informações 
relativamente aos resultados da inspeção 
na estrada e da inspeção técnica.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As inspeções técnicas na estrada devem 
ser efetuadas sem discriminações 
baseadas na nacionalidade do condutor 
ou no país de matrícula ou de colocação 
em circulação do veículo comercial.

Or. en

Justificação

A experiência atual revela que os condutores dos veículos são discriminados se circularem 
com matrículas provenientes de determinados países. É necessário pôr termo a esta situação.
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Alteração 5
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Cada Estado-Membro deve efetuar, por 
ano civil, um número total de inspeções 
iniciais correspondente a pelo menos 5 % 
dos veículos definidos no artigo 3.º, ponto 
1, matriculados no seu território.

Cada Estado-Membro deve efetuar, por 
ano civil, um número total de inspeções 
iniciais de veículos elegíveis matriculados 
em cada um dos Estados-Membros
correspondente a pelo menos 5 % dos 
veículos elegíveis matriculados no seu 
território.

Or. en

Justificação

A inspeção na estrada deve incidir unicamente nas categorias dos veículos elegíveis para a 
mesma. A referência ao número total de veículos daria origem a encargos administrativos 
desproporcionados.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser instituído a nível nacional, 
para efeitos das inspeções na estrada, um 
sistema de classificação por nível de risco 
baseado no número de deficiências, e sua 
gravidade, constatadas nos veículos 
explorados por cada empresa. O sistema 
deve ser administrado pela autoridade 
competente do Estado-Membro.

1. Deve ser instituído a nível da União, 
para efeitos das inspeções na estrada, um 
sistema de classificação por nível de risco 
baseado no número de deficiências, e sua 
gravidade, constatadas nos veículos 
explorados por cada empresa. Em cada 
Estado-Membro, o sistema deve ser 
administrado pela autoridade competente 
do Estado-Membro. Os dados das 
inspeções devem ser recolhidos a nível da 
União e a classificação de cada empresa 
determinada com base em dados 
agregados à escala da União relativos aos 
resultados das inspeções na estrada e das 
inspeções técnicas.

Or. en
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Justificação

Apenas um sistema de classificação por nível de risco à escala da Europa proporcionará um 
valor acrescentado. A implementação de um novo sistema de classificação com o objetivo 
único de criar uma nova capacidade administrativa será desprovida de qualquer sentido.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os condutores dos veículos 
matriculados nos Estados-Membros
devem conservar a bordo do veículo, se 
existirem, o certificado e o relatório 
correspondentes, respetivamente, à última 
inspeção técnica e à última inspeção na 
estrada efetuadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas informações devem estar disponíveis em formato eletrónico para as inspeções nos 
Estados-Membros. Não é necessário conservar a bordo documentação adicional, o que 
acarreta encargos administrativos suplementares.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As empresas devem assegurar a 
permanente aptidão para circular dos 
veículos que exploram.

3. As empresas e o condutor do veículo
devem assegurar a permanente aptidão para 
circular dos veículos que exploram.

Or. en

Justificação

O condutor deve igualmente ser responsável pelo estado técnico do veículo.
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Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Verificar, se existirem, o certificado de 
inspeção técnica e o relatório de inspeção 
na estrada, conservados a bordo conforme 
disposto no artigo 7.º, n.º 1;

a) Verificar o certificado de inspeção 
técnica e o relatório de inspeção na estrada;

Or. en

Justificação

O certificado de inspeção técnica e os relatórios de inspeção na estrada anteriores devem 
estar disponíveis em formato eletrónico, por forma a não imporem encargos administrativos 
suplementares às empresas e simplificarem a inspeção na estrada.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O inspetor pode decidir, com base nos 
resultados da inspeção inicial, submeter o 
veículo, ou o seu reboque, a uma inspeção 
minuciosa na estrada.

Em caso de deteção de deficiências 
durante a inspeção inicial, o veículo ou o 
seu reboque devem ser submetidos a uma 
inspeção minuciosa na estrada.

Or. en

Justificação

Não podem subsistir dúvidas quanto ao caráter obrigatório da inspeção minuciosa na 
sequência da deteção de deficiências após uma inspeção inicial.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O inspetor só pode autorizar um veículo 
que apresenta deficiências perigosas a 
voltar a circular se estas deficiências forem 

O inspetor só pode autorizar um veículo 
que apresenta deficiências perigosas a 
voltar a circular se estas deficiências forem 
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corrigidas no local da inspeção. O inspetor 
pode, todavia, autorizar a condução do 
veículo para a oficina mais próxima em 
que possam ser corrigidas as deficiências, 
desde que estas sejam atenuadas de forma a 
permitir essa deslocação e não haja risco 
imediato para a segurança dos ocupantes 
do veículo e outros utentes da via pública.

corrigidas numa das oficinas mais
próximas, desde que estas sejam atenuadas 
de forma a permitir essa deslocação e não 
haja risco imediato para a segurança dos 
ocupantes do veículo e outros utentes da 
via pública.

Or. en

Justificação

As reparações efetuadas na estrada não devem criar um risco acrescido. Todas as 
deficiências devem ser corrigidas no local mais próximo que disponha de técnicos 
qualificados.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O inspetor pode autorizar um veículo que 
apresenta deficiências perigosas a ser 
levado diretamente para o local mais 
próximo em que possa ser reparado ou 
fique imobilizado.

Suprimido

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento é aplicável a partir 
de [60 meses após a entrada em vigor].

Or. en

Justificação

Deve ser concedido um prazo suficiente para a aquisição do equipamento necessário e a 
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implementação de um mecanismo de intercâmbio de informações a nível europeu.


