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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento sueco sobre a proposta de regulamento do 
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Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Ao abrigo do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Riksdag (Parlamento) da 
Suécia sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Parlamento sueco 

Tendo em conta a análise da aplicação do princípio da subsidiariedade na proposta da 
Comissão de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa inspeção técnica 
periódica dos veículos a motor e seus reboques e que revoga a Diretiva 2009/40/CE 
(COM(2012) 380) tal como consta do relatório 2012/12:TU3 da sua Comissão dos 
Transportes, o Riksdag considera que a proposta de adoção de requisitos (ao abrigo do artigo 
2.°) com vista à inspeção dos ciclomotores e dos veículos históricos (veículos de coleção) é 
excessiva, pelo que não é compatível com o princípio da subsidiariedade.

O Riksdag gostaria de salientar que a harmonização e a adoção de medidas em toda a União 
são ações positivas destinadas a incrementar a segurança rodoviária e a reduzir o impacto 
ambiental negativo dos transportes rodoviários. O objetivo expresso da Comissão na proposta 
de regulamento em apreço é melhorar a segurança rodoviária e reduzir o número de acidentes 
na circulação rodoviária e reduzir o carbono e outras emissões de veículos a motor através de 
controlos harmonizados de segurança rodoviária nos veículos. Isto é coerente com aquilo que 
o Riksdag considera que deveria determinar as necessidades de reforma neste domínio.  
Quando se trata de avaliar se a proposta de regulamento está concebida em conformidade com 
o princípio de subsidiariedade, parte do conteúdo do projeto de regulamento é, no entanto, 
excessiva, e certas propostas de regulamento, em vez disso, adequam-se mais a serem tratadas 
a nível nacional.

Na sua proposta de regulamento, a Comissão afirma que os objetivos da proposta não podem 
ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros porque os requisitos técnicos relativos 
às inspeções periódicas estabelecidos na União são requisitos mínimos, e a sua aplicação 
pelos Estados-Membros tem gerado grandes disparidades, com impacto negativo tanto na 
segurança rodoviária como no mercado interno.  Assinale-se aqui que, na Suécia, não existem 
dados estatísticos que comprovem a existência de ciclomotores e de veículos históricos 
provenientes de outros Estados-Membros que apresentem deficiências técnicas devidas a uma 
inspeção não respeitadora das normas levada a cabo no Estado-Membro de origem. 

O atual sistema de inspeção de veículos aplicado na Suécia está bem concebido e adequa-se a 
garantir que os diferentes veículos que utilizam a estrada mantenham um elevado nível de 
segurança rodoviária. Nos esforços empreendidos para desenvolver a segurança rodoviária na 
Suécia, não se considerou que a imposição de requisitos à inspeção dos ciclomotores fosse 
justificável numa ótica de segurança rodoviária. A Suécia continua a ter uma posição negativa 
sobre a proposta que visa impor requisitos de inspeção aos ciclomotores. Assinale-se também 
que os ciclomotores com uma velocidade de projeto até 30 km/h não são registados, o que 
complica ainda mais a implementação de inspeções destinadas aos ciclomotores. A introdução 
de requisitos de inspeção mais apertados significaria que a gestão e, por conseguinte, os 
custos de aplicação dessa medida iriam aumentar de forma significativa tanto para as 
autoridades como para os cidadãos, ainda que isso não pudesse ser justificado alegando 
eventuais ganhos de segurança rodoviária. Quando se trata de aumentar o número de tipos de 
veículos que requer uma inspeção, cabe salientar que, num país com a geografia da Suécia, a 
realização de uma inspeção a um ciclomotor pode implicar a necessidade de cobrir longas 
distâncias, superiores a 100 km, ainda que não seja claro se essa proposta de alteração vá 



CM\916792PT.doc 3/3 PE498.047v01-00

PT

originar um aumento da segurança rodoviária. Pelo contrário, isso poderia originar mais riscos 
de acidente. 

Neste contexto, merece a pena recordar o anterior relatório da comissão para as questões do 
tráfego, de dezembro de 2010, sobre a comunicação da Comissão intitulada “Rumo a um
espaço europeu de segurança rodoviária: orientações para a política de segurança rodoviária 
de 2011 a 2020” (COM(2010) 389 final), no qual se destacava a importância de garantir que 
as medidas para melhorar a segurança rodoviária fossem levadas a cabo a um nível correto do 
ponto de vista da subsidiariedade. No que toca à inspeção dos veículos, embora caiba realçar 
que a eficácia dos controlos é importante para a segurança rodoviária, reveste-se igualmente 
de importância equilibrar os esforços de inspeção em relação aos benefícios socioeconómicos. 
A comissão para as questões do tráfego concluiu por isso que não previa que o texto da 
comunicação sobre a inspeção dos veículos de duas rodas devesse englobar a inspeção dos 
ciclomotores.

As posições de princípio da Suécia sobre esta matéria não sofreram alterações desde esse 
relatório. O aumento do número dos tipos de veículos abrangidos a que a proposta em apreço 
dá origem através da inclusão dos ciclomotores (artigo 2.°) implica um aumento excessivo do 
poder da União para legislar neste domínio. Dado que o objetivo da proposta pode ser melhor 
alcançado a nível nacional, a inspeção dos ciclomotores deve continuar a ser regulado a este 
nível. O mesmo se aplica à imposição dos propostos requisitos de inspeção aos veículos de 
coleção (denominados pela Comissão de “veículos históricos”). 

Quanto à proposta de estabelecer o requisito de inspeção anual dos motociclos sete anos após 
o seu primeiro registo (artigo 5.°), tal não se justifica do ponto de vista da segurança 
rodoviária. O calendário respeitante à cadência das inspeções anteriormente aplicado na 
Suécia previa a obrigatoriedade da inspeção anual dos motociclos, mas que agora passou a ser 
de dois em dois anos. Esta transição de uma inspeção anual dos motociclos para de dois em 
dois anos não contribuiu para reduzir a segurança rodoviária nas estradas da Suécia. No caso 
dos acidentes envolvendo motociclos, tem-se apurado que, em vez disso, interferem mais 
outros fatores.

Em termos de esforços para melhorar a segurança rodoviária na Suécia e noutros países 
europeus, não é evidente que isso possa ser mais bem alcançado pelo estabelecimento de um 
regulamento sobre a inspeção de veículos, em vez de deixar que tal se processe através do 
recurso a diretivas. As estatísticas anuais comunicadas pelos Estados-Membros sobre a 
evolução do número de pessoas mortas e gravemente feridas na estrada mostram a existência 
de diferenças significativas entre os vários países, e isto é algo que provavelmente também 
reflete quantos progressos e que esforços os diferentes Estados-Membros têm feito para 
melhorar a segurança rodoviária. A Suécia é um dos países que mais progressos tem feito em 
termos de esforços para melhorar a segurança rodoviária e para reduzir o número de mortos e 
de feridos graves. A razão para esta evolução positiva prende-se com o trabalho e os esforços 
envidados com base na chamada “visão Zero” decidida pelo Parlamento sueco. O Riksdag 
gostaria de salientar aqui que várias iniciativas diferentes se combinaram por forma a 
contribuírem para esta evolução positiva.


