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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

26.10.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(91/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês 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 – 2012/0184(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.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente no que respeita à conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado francês sobre a 
proposta em referência.
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ANEXO

N° 13

SENADO

22 de outubro de 2012

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2012-2013

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à inspeção técnica periódica dos veículos a motor 
e seus reboques (COM(2012)380).

Tornou-se resolução do Senado, nos termos do artigo 73.º octies, n.º 4 e 5 do Regimento do 
Senado, a resolução aprovada pela Comissão do Desenvolvimento Duradouro com o seguinte 
teor:

Ver os números: Senado: 17 e 52 (2012-2013).



CM\917125PT.doc 3/3 PE498.087v01-00

PT

A proposta de regulamento COM(2012)380 prossegue uma dupla finalidade:

– contribuir para reduzir para metade o número de vítimas da estrada até 2020;

– reduzir as emissões de carbono associadas com a manutenção deficiente dos veículos.

Tendo em conta o artigo 88º-6. da Constituição,

O Senado faz as seguintes observações:

– a proposta tende a promover uma harmonização muito aprofundada das regras em matéria 
de controle técnico, sem que sejam dadas justificações convincentes. Esta abordagem não 
parece fundamentada, de tal forma se afiguram residual o impacto das deficiências técnicas 
dos automóveis como dos motociclos nos acidentes rodoviários;

– a influência dos controlos técnicos sobre a diminuição dos motociclos também não é 
demonstrada pelos estudos científicos efetuados sobre o assunto em países que já aplicam esta 
medida; os dados utilizados pela Comissão Europeia parecem provir de fontes com interesse 
na adoção do texto;

–  sendo o tráfico transfronteiriço com motociclos  globalmente de fraca amplitude, também 
não justifica que se imponha um controle técnico obrigatório à escala europeia;

– o aumento da frequência dos controlos técnicos dos automóveis afigura-se contraditório 
com a sua evolução tecnológica, que os torna mais fiáveis durante mais tempo;

– pertencendo geralmente os veículos mais antigos a condutores com rendimentos modestos, a 
intensificação dos controlos  proposta constituiria um pesado encargo para os seus 
proprietários, cuja oportunidade deveria ser avaliada por cada Estado-Membro.

O Senado considera por conseguinte que a proposta de regulamento não respeita, na sua 
redação atual, o princípio da subsidiariedade.

Tornou-se resolução do Senado em 22 de outubro de 2012.

O Presidente

Assinado,

Jean-Pierre BEL


