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O PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

23.10.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(87/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado do Reino dos Países Baixos sobre a:

- 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
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

- 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 
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

- 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 2000/30/CE 
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

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.
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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 Reino dos Países Baixos 
sobre a proposta em epígrafe.
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ANEXO

Senado (Primeira Câmara dos Estados Gerais)
Ao Presidente do Parlamento Europeu

Exmo. Senhor M. Schulz

Rue Wiertz 60

B-1047 BRUSSELS

BÉLGICA

Senhor Presidente,

Em conformidade com o procedimento definido para o efeito, o Senado do Reino dos Países 
Baixos procedeu à análise da proposta acima referida no que se refere ao princípio da 
subsidiariedade. Para tal, aplicou o artigo 5.º do Tratado da União Europeia e o Protocolo n.º 
2 ao Tratado de Lisboa relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.

Pela presente, cumpre-me comunicar a opinião do Senado do Reino dos Países Baixos. Foram 
enviadas cartas idênticas à Comissão Europeia, ao Conselho e ao Governo neerlandês.

O Senado considera que são insuficientes os elementos comprovativos da necessidade de 
conferir à Comissão Europeia poderes para alargar os controlos periódicos obrigatórios a 
outras categorias de veículos, para aumentar a frequência dessas inspeções e para fixar um 
número mínimo de inspeções técnicas na estrada, tal como prevê o artigo 5.° do Tratado UE e 
o Protocolo n.° 2 anexado ao Tratado de Lisboa relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.  A Comissão Europeia não demonstrou de forma 
bastante de que modo as eventuais vantagens decorrentes da atribuição desses poderes à 
Comissão compensam a restrição de poderes dos Estados-Membros neste domínio e os 
importantes custos financeiros e encargos administrativos daí resultantes, entre outros, para as 
autoridades e os utilizadores desses veículos. Além disso, a proposta interfere com os regimes 
dos Estados-Membros que funcionam bem. 

O Senado considera igualmente desnecessário e indesejável conferir à Comissão Europeia o 
poder de alargar os controlos periódicos obrigatórios a novas categorias de veículos, tais 
como caravanas, motociclos, ciclomotores e reboques. Estas categorias de veículos são 
utilizadas nos diversos Estados-Membros para uma vasta gama de finalidades, 
designadamente, para fins recreativos, para o transporte entre o local de habitação e de 
trabalho e para serviços de transporte sazonais (contrariamente aos veículos já abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da presente diretiva sobre as inspeções técnicas obrigatórias, tais 
como automóveis, camiões e reboques pesados). Devido a estas diferenças nacionais, seria de 
longe mais lógico regulamentar os controlos periódicos obrigatórios para estas categorias a 
nível nacional em vez de os harmonizar à escala europeia, por forma a ter mais em conta as 
especificidades nacionais. Isto aplica-se em particular aos veículos de duas e de três rodas. 
Tão-pouco é necessário conferir tais poderes à Comissão Europeia com base no argumento de 
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que uma parte do tráfego é transfronteiriça. Ciclomotores, motoretas (scooter) e reboques 
raramente são utilizados no transporte transfronteiriço, pelo que, no caso destas categorias de 
veículos, seria preferível que a competência para realizar controlos periódicos obrigatórios 
permanecesse a nível nacional.

O Senado considera igualmente desnecessário e indesejável conferir à Comissão Europeia 
poderes para alterar unilateralmente a frequência dos controlos periódicos obrigatórios. O 
atual sistema neerlandês que rege os controlos periódicos obrigatórios já tem em conta a idade 
e a utilização dos veículos, pelo que satisfaz os requisitos inerentes à segurança rodoviária. A 
fixação da frequência dos controlos periódicos obrigatórios a nível europeu impactaria os 
sistemas em vigor nos Estados-Membros que funcionam bem e contribuiria para não se ter em 
conta as especificidades nacionais.

Finalmente, o Senado considera desnecessário e indesejável conferir à Comissão Europeia 
poderes para fixar o número mínimo obrigatório de inspeções técnicas na estrada dos veículos 
comerciais. Graças aos controlos do registo, os Países Baixos já aplicam a 100% a obrigação 
de controlos periódicos obrigatórios em relação a esta categoria de veículos. Se a data 
estabelecida para um controlo obrigatório for ultrapassada sem que uma inspeção tenha sido 
efetuada, o titular do documento de registo recebe automaticamente uma multa (lei Mulder). 
A fixação a nível europeu do número obrigatório de inspeções técnicas na estrada impactaria 
os sistemas que funcionam bem e nada acrescentaria ao controlo que um Estado-Membro 
pode organizar de forma autónoma, otimizando desse modo a tomada em consideração das 
especificidades nacionais.

As razões invocadas levam o Senado (Primeira Câmara dos Estados-Gerais) a concluir que as 
propostas COM(2012)0380, COM(2012)0381 e COM(2012)0382 violam o princípio da 
subsidiariedade em relação aos aspetos anteriormente apreciados.

Com os melhores cumprimentos,

Presidente do Senado do Reino dos Países Baixos


