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Alteração 37
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. nl

Alteração 38
Patricia van der Kammen

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. nl

Justificação

Esta proposta não representa qualquer valor acrescentado. As diretivas existentes são 
adequadas e não precisam de ser substituídas. É absurdo sugerir que a legislação da UE vai 
melhorar a segurança rodoviária.

Alteração 39
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
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relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE

relativa à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

(A presente alteração deve ser aplicada em 
todo o texto, nos lugares apropriados.)

Or. de

Alteração 40
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA 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

relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. nl

Alteração 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 

relativa à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
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revoga a Diretiva 2009/40/CE revoga a Diretiva 2009/40/CE
(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. fr

Justificação

Em aplicação do princípio de subsidiariedade e em conformidade com a legislação europeia 
anterior em matéria de inspeção técnica dos veículos a motor e seus reboques, o instrumento 
jurídico que deve ser utilizado é a diretiva e não o regulamento.

Alteração 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA 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

relativa à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. fr

Justificação

É conveniente manter a forma atual de enquadramento legislativo das inspeções e alterar 
este projeto de regulamento para projeto de diretiva, a fim de que o estabelecimento de 
disposições em matéria de organização das inspeções técnicas periódicas dos veículos a 
motor releve da competência dos Estados-Membros. Esta alteração aplica-se a todo o texto.

Alteração 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A inspeção técnica automóvel é parte 
de um regime mais vasto cujo propósito é 
assegurar que os veículos em circulação se 
mantêm em condições aceitáveis, do ponto 
de vista da segurança e da proteção do 
ambiente. Esse regime deverá compreender 
a inspeção técnica periódica de todos os 
veículos e a inspeção técnica na estrada dos 
veículos utilizados no transporte rodoviário 
comercial, bem como um procedimento de 
matrícula que garanta que os veículos que 
constituem um perigo para a segurança 
rodoviária são irradiados da via pública.

(3) A inspeção técnica automóvel é parte 
de um regime mais vasto cujo propósito é 
assegurar que os veículos em circulação se 
mantêm em condições aceitáveis, do ponto 
de vista da segurança e da proteção do 
ambiente. Esse regime deverá compreender 
a inspeção técnica periódica de todos os 
veículos e a inspeção técnica na estrada dos 
veículos utilizados no transporte rodoviário 
comercial, bem como um procedimento de 
matrícula. As inspeções periódicas devem 
ser a principal ferramenta para assegurar 
a operacionalidade. As inspeções técnicas 
na estrada de veículos comerciais apenas 
devem complementar testes periódicos e 
visar veículos que constituem um perigo 
para a segurança rodoviária. 

Or. en

Alteração 44
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Todos os veículos utilizados na via 
pública, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de inspeções técnicas periódicas, têm de 
estar em condições de segurança sempre 
que sejam utilizados.

Or. en

Justificação

As inspeções técnicas periódicas fazem parte de um regime mais amplo de inspeção 
automóvel cujo principal requisito é que os proprietários dos veículos garantam que os seus 
veículos estejam em condições de segurança sempre que são utilizados.
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Alteração 45
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A aplicação das medidas de 
inspeção técnica deve incluir campanhas 
de sensibilização centradas nos 
proprietários dos veículos para 
desenvolver boas práticas e hábitos de 
verificações básicas nos seus veículos.

Or. en

Justificação

A educação dos proprietários dos veículos, no que diz respeito a verificações básicas, como a 
verificação dos pneus, é uma parte importante do regime de inspeção automóvel que deve ser 
enfatizada.

Alteração 46
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União adotou um conjunto de 
normas e requisitos técnicos no domínio 
da segurança dos veículos. É necessário 
contudo assegurar, mediante um regime 
de inspeções técnicas periódicas, que os 
veículos colocados no mercado continuam 
a satisfazer as normas de segurança 
durante toda a sua vida útil. Este regime 
deverá aplicar-se às categorias de veículos 
definidas na Diretiva 2002/24/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de março de 2002, relativa à homologação 
dos veículos a motor de duas ou três rodas 
e que revoga a Diretiva 92/61/CEE do 
Conselho18, na Diretiva 2007/46/CE do 

Suprimido
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de setembro de 2007, que estabelece um 
quadro para a homologação dos veículos 
a motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a serem utilizados nesses
veículos19, e na Diretiva 2003/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativa à homologação 
de tratores agrícolas ou florestais, seus 
reboques e máquinas intermutáveis 
rebocadas, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destes veículos e que 
revoga a Diretiva 74/150/CEE20.
__________________
20 JO L 171 de 9.7. 2003, p. 1

Or. fr

Justificação

Dado que não existe consenso quanto ao grau de impacto do mau estado dos motociclos na 
acidentologia, parece desproporcionado submeter os veículos de duas e três rodas a uma 
inspeção técnica periódica obrigatória. Acresce que os reboques da categoria O1 com menos 
de 500 kg não são normalmente objeto de matrícula, afigurando-se, por conseguinte, inviável 
impor obrigações de inspeção técnica periódica relativamente a estes veículos.

Alteração 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União adotou um conjunto de normas 
e requisitos técnicos no domínio da 
segurança dos veículos. É necessário 
contudo assegurar, mediante um regime de 
inspeções técnicas periódicas, que os 
veículos colocados no mercado continuam 
a satisfazer as normas de segurança durante 
toda a sua vida útil. Este regime deverá 
aplicar-se às categorias de veículos 
definidas na Diretiva 2002/24/CE do 

(4) A União adotou um conjunto de normas 
e requisitos técnicos no domínio da 
segurança dos veículos. É necessário 
contudo assegurar, mediante um regime de 
inspeções técnicas periódicas, que os 
veículos colocados no mercado continuam 
a satisfazer as normas de segurança durante 
toda a sua vida útil. Compete aos Estados-
Membros introduzirem, a nível nacional, 
requisitos aplicáveis à inspeção técnica 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de março de 2002, relativa à homologação 
dos veículos a motor de duas ou três rodas 
e que revoga a Diretiva 92/61/CEE do
Conselho, na Diretiva 2007/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de setembro de 2007, que estabelece um 
quadro para a homologação dos veículos a 
motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a serem utilizados nesses 
veículos, e na Diretiva 2003/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativa à homologação 
de tratores agrícolas ou florestais, seus 
reboques e máquinas intermutáveis 
rebocadas, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destes veículos e que 
revoga a Diretiva 74/150/CEE.

das categorias de veículos definidas na 
Diretiva 2002/24/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de março de 
2002, relativa à homologação dos veículos 
a motor de duas ou três rodas e que revoga 
a Diretiva 92/61/CEE do Conselho; este 
regime deverá aplicar-se às categorias de 
veículos definidas na Diretiva 2007/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de setembro de 2007, que estabelece um 
quadro para a homologação dos veículos a 
motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a serem utilizados nesses 
veículos, e na Diretiva 2003/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativa à homologação 
de tratores agrícolas ou florestais, seus 
reboques e máquinas intermutáveis 
rebocadas, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destes veículos e que 
revoga a Diretiva 74/150/CEE.

Or. fr

Alteração 48
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Espera-se que todos os veículos 
estejam em condições de segurança 
quando são utilizados na via pública e que 
possam ser inspecionados em qualquer 
momento em que estejam a ser utilizados, 
para que isso seja confirmado. 

Or. en

Justificação

Todos os veículos utilizados na estrada devem ser mantidos em condições de segurança 
sempre que utilizados. Serão sujeitos a verificação em todos os Estados-Membros.
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Alteração 49
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Há uma correlação evidente entre o 
nível de segurança rodoviária e o número 
de deficiências técnicas que os veículos 
apresentam. Em 2009, morreram nas 
estradas europeias 35 000 pessoas. 
Admitindo que a contribuição das 
deficiências técnicas dos veículos para a 
mortalidade na estrada é proporcional à 
sua contribuição para a sinistralidade 
rodoviária, poderão ser-lhes atribuídas 
mais de 2000 vítimas mortais por ano na 
União. De acordo com os estudos 
disponíveis, seria possível evitar 900 a 
1100 dessas mortes introduzindo 
melhoramentos no sistema de inspeção 
técnica.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Uma correlação não é o mesmo que uma ligação causal. A qualidade das infraestruturas e o 
modo como as pessoas conduzem têm um impacto bastante mais significativo na segurança 
rodoviária de um país.

Alteração 50
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Considerando que a denúncia de 
um defeito relevante em termos de 
segurança num veículo a motor contribui 
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para a eliminação desse mesmo defeito e, 
consequentemente, para a prevenção de 
um acidente, a economia dos custos 
decorrentes desse eventual acidente deve 
ser aplicada na criação de um sistema de 
bonificações.

Or. de

Alteração 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma minoria de veículos é responsável 
por uma grande fração das emissões totais 
do transporte rodoviário, em particular de 
CO2, por causa do seu deficiente sistema 
de controlo das emissões. Estima-se que 
5 % do parque automóvel produza 25 % 
das emissões poluentes. O regime de 
inspeção técnica periódica irá, assim, 
melhorar também a qualidade do ambiente, 
ao contribuir para a redução das emissões 
médias dos veículos.

(6) Uma minoria de veículos é responsável 
por uma grande fração das emissões totais 
do transporte rodoviário, em particular de 
CO2, por causa do seu deficiente sistema 
de controlo das emissões. Estima-se que 
5 % do parque automóvel produza 25 % 
das emissões poluentes. Isto também se 
aplica a um aumento nas emissões de 
NOx e partículas por conceções de 
motores modernas que requerem um teste 
de emissão mais minucioso, 
nomeadamente a verificação através da 
operação utilizando um dispositivo de 
controlo eletrónico de integridade de 
funcionalidade do sistema de diagnóstico 
a bordo (OBD) do veículo, verificado por 
um teste do tubo de escape para assegurar 
um teste do sistema de emissões completo, 
uma vez que o OBD não é fiável por si só.
O regime de inspeção técnica periódica irá, 
assim, melhorar também a qualidade do 
ambiente, ao contribuir para a redução das 
emissões médias dos veículos.

Or. en
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Alteração 52
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os motores modernos são tornados 
mais eficazes em termos de consumo de 
combustível, utilizando sistemas 
sofisticados de gestão dos motores e de 
tratamento dos gases de escape. Salvo se 
devidamente mantidos e afinados, estes 
sistemas podem levar, contudo, à emissão 
de níveis mais elevados de nanopartículas 
altamente tóxicas e NOx. Por 
conseguinte, no caso dos veículos mais 
modernos, as inspeções técnicas devem 
medir os níveis de partículas e de NOx dos 
gases de escape.

Or. en

Alteração 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas. 
Os motociclistas são o grupo de mais alto 
risco de utentes da via pública e o número 
de vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, 
com mais de 1400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

No respeito dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, o alargamento da 
obrigatoriedade de inspeção técnica aos veículos motorizados de duas e três rodas deve ficar 
ao critério dos Estados-Membros. 

Alteração 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas. 
Os motociclistas são o grupo de mais alto 
risco de utentes da via pública e o número 
de vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores
encontram-se entre os mais atingidos, 
com mais de 1400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

Suprimido

Or. fr

Alteração 55
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 

Suprimido
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indiretamente por deficiências técnicas. 
Os motociclistas são o grupo de mais alto 
risco de utentes da via pública e o número 
de vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, 
com mais de 1400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

Or. fr

Alteração 56
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas. Os 
motociclistas são o grupo de mais alto risco 
de utentes da via pública e o número de 
vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, com 
mais de 1400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

(7) A investigação efetuada não mostra, 
com resultados sólidos, que 8 % dos 
acidentes com motociclos são causados 
direta ou indiretamente por deficiências 
técnicas. Os motociclistas são o grupo de 
mais alto risco de utentes da via pública e o 
número de vítimas mortais neste grupo está 
a aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, com 
mais de 1400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

Or. nl

Justificação

A investigação referida no estudo de impacto da Comissão não o demonstra. Em 8 % dos 
acidentes com motociclos foram detetadas falhas técnicas. Não ficou provado que as falhas 
técnicas foram responsáveis pelos acidentes.
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Alteração 57
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A investigação efetuada mostra, com 
resultados sólidos, que 8 % dos acidentes 
com motociclos são causados direta ou 
indiretamente por deficiências técnicas.
Os motociclistas são o grupo de mais alto 
risco de utentes da via pública e o número 
de vítimas mortais neste grupo está a 
aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, com 
mais de 1 400 mortos em acidentes de 
viação em 2008. A gama de veículos a 
inspecionar deverá, portanto, ser alargada 
aos veículos motorizados de duas ou três 
rodas, o grupo de utentes em maior risco.

(7) Os motociclistas são o grupo de mais 
alto risco de utentes da via pública e o 
número de vítimas mortais neste grupo está 
a aumentar. Os condutores de ciclomotores 
encontram-se entre os mais atingidos, com 
mais de 1 400 mortos em acidentes de 
viação em 2008.

Or. fr

Justificação

Dado que não existe consenso quanto ao grau de impacto do mau estado dos motociclos na 
sinistralidade, parece desproporcionado submeter os veículos de duas e três rodas a uma 
inspeção técnica periódica obrigatória.

Alteração 58
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Num contexto de harmonização das 
inspeções, e em conformidade com as 
disposições do Regulamento (UE) n.º 
168/20131, as inspeções técnicas dos 
veículos de categoria L, à exceção das 
categorias L1e e L2e, não devem incidir 
sobre a conformidade do veículo com a 



PE507.994v01-00 16/149 AM\931123PT.doc

PT

obrigatoriedade de limitação da potência 
a 74kW em vigor em certos 
Estados-Membros.
__________________
1 JO L 60 de 2.3.2013, p. 52

Or. fr

Alteração 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

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 
deverá ser objeto do mesmo tratamento 
que os camiões no que respeita à inspeção 
técnica.

(8) Os veículos agrícolas com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h são, 
em alguns casos, utilizados para efeitos de 
transporte rodoviário profissional, em 
substituição dos camiões. É importante 
assegurar que, sempre que os veículos 
agrícolas forem utilizados desta forma, 
sejam objeto do mesmo tratamento que os 
camiões no que respeita à inspeção técnica.

Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão incluiria a vasta maioria dos tratores, até mesmo os que 
raramente viajam na via pública, e traria consequências significativas para a indústria 
agrícola e para as comunidades rurais de toda a Europa.

Alteração 60
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os veículos agrícolas com velocidade (8) Os veículos agrícolas com velocidade 
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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 
deverá ser objeto do mesmo tratamento 
que os camiões no que respeita à inspeção 
técnica.

máxima de projeto superior a 40 km/h são, 
em alguns casos, utilizados no transporte 
local, em substituição dos camiões. Sendo 
o seu potencial de risco comparável com o 
dos últimos, os veículos agrícolas que 
forem utilizados principalmente para 
transporte rodoviário profissional devem 
ser sujeitos a inspeções técnicas.

Or. en

Justificação

Deve esclarecer-se que os veículos agrícolas utilizados para substituir os camiões constituem 
um caso específico que deve ser abordado de forma específica.

Alteração 61
Luis de Grandes Pascual

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 
deverá ser objeto do mesmo tratamento que 
os camiões no que respeita à inspeção 
técnica.

(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 
deverá ser objeto do mesmo tratamento que 
os camiões no que respeita à inspeção 
técnica. Dadas as características especiais 
destes veículos, deverão ser os 
Estados-Membros a decidir, em função da 
sua utilização habitual, a obrigatoriedade 
de serem submetidos a inspeções 
periódicas.

Or. es

Justificação

A utilização em alguns países dos veículos da categoria T5 para outros fins que não aqueles 
para os quais foram concebidos não justifica a sua inclusão no regulamento. Estes veículos 
possuem características técnicas menos exigentes que os camiões (categorias N2 e N3), 
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representam menos custos e pressupõem uma concorrência desleal para os camiões. Como 
solução de compromisso, deveria caber aos Estados-Membros a decisão de submeter ou não 
estes veículos a inspeções periódicas.

Alteração 62
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os veículos de interesse histórico são 
considerados testemunhos da época em 
que foram construídos e raramente 
circulam na via pública, pelo que se 
deverá deixar ao critério dos Estados-
Membros o prolongamento do intervalo 
entre inspeções técnicas periódicas para 
estes veículos. A regulamentação da 
inspeção técnica de outros tipos de 
veículos especializados deverá igualmente 
ser deixada aos Estados-Membros.

(9) Os veículos de interesse histórico,
testemunhos da época em que foram 
construídos, são preservados e mantidos 
em condições historicamente corretas e 
raramente são utilizados como veículos de 
utilização diária. Deverá ser deixado ao 
critério dos Estados-Membros o 
prolongamento do intervalo entre 
inspeções técnicas periódicas para estes 
veículos ou, de contrário, a
regulamentação relativa ao regime das 
inspeções técnicas respetivas.

Or. en

Justificação

Para definir a substância do considerando 9, é importante incluir a expressão corrente 
«condições historicamente corretas».

Alteração 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os veículos de interesse histórico são 
considerados testemunhos da época em que 
foram construídos e raramente circulam 
na via pública, pelo que se deverá deixar 
ao critério dos Estados-Membros o 

(9) Os veículos de interesse histórico são 
considerados testemunhos da época em que 
foram construídos. Os veículos de 
interesse histórico constituem um bem 
cultural e só esporadicamente são 
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prolongamento do intervalo entre 
inspeções técnicas periódicas para estes 
veículos. A regulamentação da inspeção 
técnica de outros tipos de veículos 
especializados deverá igualmente ser 
deixada aos Estados-Membros.

utilizados como veículos quotidianos.
Dever-se-á deixar ao critério dos 
Estados-Membros o prolongamento do 
intervalo entre inspeções técnicas 
periódicas para estes veículos. Este direito 
não deve, porém, conduzir à aplicação de 
normas mais rígidas do que as que o 
veículo devia satisfazer aquando da sua 
conceção. A regulamentação da inspeção 
técnica de outros tipos de veículos 
especializados deverá igualmente ser 
deixada aos Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Os veículos de interesse histórico constituem um bem cultural e só esporadicamente são 
utilizados como veículos quotidianos. Devem, por isso, ser-lhes aplicadas regras diferentes.

Alteração 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os veículos de interesse histórico são 
considerados testemunhos da época em que 
foram construídos e raramente circulam na 
via pública, pelo que se deverá deixar ao 
critério dos Estados-Membros o 
prolongamento do intervalo entre 
inspeções técnicas periódicas para estes 
veículos. A regulamentação da inspeção 
técnica de outros tipos de veículos 
especializados deverá igualmente ser 
deixada aos Estados-Membros.

(9) Os veículos históricos são considerados 
testemunhos da época em que foram 
construídos e raramente circulam na via 
pública, pelo que se deverá deixar ao 
critério dos Estados-Membros o 
prolongamento do intervalo entre
inspeções técnicas periódicas para estes 
veículos. A regulamentação da inspeção 
técnica de outros tipos de veículos 
especializados deverá igualmente ser 
deixada aos Estados-Membros.

Or. sv

Alteração 65
Phil Bennion
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A atividade de inspeção técnica 
automóvel é soberana e deverá, portanto, 
ser exercida pelos Estados-Membros ou, 
sob supervisão destes, por entidades 
aprovadas para o efeito. Os Estados-
Membros deverão, em qualquer caso, 
conservar a responsabilidade por estas 
inspeções, ainda que o ordenamento 
jurídico nacional autorize a aprovação de 
entidades privadas, designadamente 
oficinas de reparação, para as efetuar.

(10) A atividade de inspeção técnica 
automóvel é soberana e deverá, portanto, 
ser exercida pelos Estados-Membros ou, 
sob supervisão destes, por entidades 
públicas ou privadas aprovadas para o 
efeito. Os Estados-Membros deverão, em 
qualquer caso, conservar a 
responsabilidade por estas inspeções, ainda 
que o ordenamento jurídico nacional 
autorize a aprovação de entidades privadas, 
designadamente oficinas de reparação, para 
as efetuar.

Or. en

Justificação

Deve deixar-se ao critério dos Estados-Membros a decisão relativa à estrutura do seu 
sistema de inspeção técnica periódica, desde que as entidades públicas ou privadas sejam 
supervisionadas por um organismo de supervisão, tal como definido nos termos do artigo 
13.º.

Alteração 66
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A atividade de inspeção técnica 
automóvel é soberana e deverá, portanto, 
ser exercida pelos Estados-Membros ou, 
sob supervisão destes, por entidades 
aprovadas para o efeito. Os 
Estados-Membros deverão, em qualquer 
caso, conservar a responsabilidade por 
estas inspeções, ainda que o ordenamento 
jurídico nacional autorize a aprovação de 
entidades privadas, designadamente 

(10) A atividade de inspeção técnica 
automóvel é soberana e, como tal, deve ser 
exercida pelo Estado-Membro ou por 
entidades oficiais aprovadas para o efeito 
ou por organizações ou estabelecimentos 
designados para o efeito pelo Estado, 
atuando sob a sua vigilância direta, 
incluindo organizações de caráter 
privado. Em particular, sempre que os 
estabelecimentos encarregados do 
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oficinas de reparação, para as efetuar. controlo técnico funcionarem 
simultaneamente como oficinas de 
reparação de veículos, os 
Estados-Membros assegurarão a 
objetividade e uma elevada qualidade do 
controlo.

Or. de

Justificação

A presente redação corresponde ao artigo 2.º da Diretiva 2009/40/CE em vigor e tem como 
objetivo continuar a garantir modalidades de inspeção técnica funcionais.

Alteração 67
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A atividade de inspeção técnica 
automóvel é soberana e deverá, portanto, 
ser exercida pelos Estados-Membros ou, 
sob supervisão destes, por entidades 
aprovadas para o efeito. Os 
Estados-Membros deverão, em qualquer 
caso, conservar a responsabilidade por 
estas inspeções, ainda que o ordenamento 
jurídico nacional autorize a aprovação de 
entidades privadas, designadamente 
oficinas de reparação, para as efetuar.

(10) A atividade de inspeção técnica 
automóvel é soberana e deverá, portanto, 
ser exercida pelos Estados-Membros ou, 
sob supervisão destes, por entidades 
aprovadas para o efeito. Os 
Estados-Membros deverão, em qualquer 
caso, conservar a responsabilidade por 
estas inspeções, ainda que o ordenamento 
jurídico nacional autorize a aprovação de 
entidades privadas para as efetuar.

Or. fr

Justificação

É conveniente assegurar a independência formal dos centros de inspeção em relação às 
oficinas de reparação automóvel a fim de prevenir riscos de conflito de interesses.

Alteração 68
Luis de Grandes Pascual
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Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Para a aprovação dos centros de 
inspeção técnica, os Estados-Membros 
deverão ter presente que a Diretiva 
2006/123/CE, relativa aos serviços no 
mercado interno, exclui do seu âmbito de 
aplicação os serviços no domínio dos 
transportes.

Or. es

Alteração 69
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Para evitar conflitos de interesse 
entre os centros de inspeção e os 
organismos envolvidos nas reparações, 
nenhum veículo deverá ser submetido a 
uma inspeção técnica e a reparações em 
instalações que tenham os mesmos 
interesses num prazo inferior a um ano.

Or. en

Alteração 70
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No quadro da inspeção técnica, 
importa que os inspetores atuem com 
independência e que não haja conflitos de 

Suprimido
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interesse. Por conseguinte, a 
remuneração e os eventuais benefícios 
pecuniários ou pessoais não deverão ter 
nexo algum com os resultados das 
inspeções.

Or. nl

Justificação

O sistema holandês, que permite às garagens realizar inspeções técnicas periódicas, 
enquanto o organismo supervisor nacional realiza inspeções aleatórias, funciona na 
perfeição. O risco de os operadores de garagens perderem as suas licenças e, assim, o seu 
meio de subsistência, assegura a elevada qualidade das inspeções técnicas periódicas do 
parque automóvel holandês. A independência proposta pela Comissão não é, por 
conseguinte, desejável.

Alteração 71
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No quadro da inspeção técnica, 
importa que os inspetores atuem com 
independência e que não haja conflitos de 
interesse. Por conseguinte, a remuneração 
e os eventuais benefícios pecuniários ou 
pessoais não deverão ter nexo algum com 
os resultados das inspeções.

(13) No quadro da inspeção técnica, 
importa que os inspetores atuem com 
independência e que não haja conflitos de 
interesse. Os Estados-Membros devem, 
por conseguinte, assegurar que as 
inspeções são devidamente efetuadas e 
respeitam, sobretudo no caso de 
fabricantes autorizados para reparação de 
veículos, a objetividade da avaliação.

Or. de

Alteração 72
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) No quadro da inspeção técnica, 
importa que os inspetores atuem com 
independência e que não haja conflitos de 
interesse. Por conseguinte, a remuneração 
e os eventuais benefícios pecuniários ou 
pessoais não deverão ter nexo algum com 
os resultados das inspeções.

(13) No quadro da inspeção técnica, 
importa que os inspetores atuem com 
independência e que não haja conflitos de 
interesse. Os Estados-Membros devem 
assegurar a correta execução das 
inspeções e a objetividade das entidades 
encarregadas da supervisão técnica que, 
simultaneamente, funcionam como 
oficinas de reparação de veículos 
motorizados.

Or. de

Justificação

A diretiva da UE em vigor relativa à supervisão técnica de veículos motorizados deixa aos 
Estados-Membros a designação de organizações económicas privadas. Esta possibilidade 
deve ser mantida no novo regulamento.

Alteração 73
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No quadro da inspeção técnica, 
importa que os inspetores atuem com 
independência e que não haja conflitos de 
interesse. Por conseguinte, a remuneração e 
os eventuais benefícios pecuniários ou 
pessoais não deverão ter nexo algum com 
os resultados das inspeções.

(13) No quadro da inspeção técnica, 
importa que os inspetores atuem com 
independência e que não haja conflitos de 
interesse. Por conseguinte, a remuneração e 
os eventuais benefícios pecuniários ou 
pessoais não deverão ter nexo algum com 
os resultados das inspeções. As atividades 
relacionadas com produção, venda, 
aluguer, manutenção ou reparação de 
veículos não devem comprometer a 
objetividade, a imparcialidade e a 
independência ao realizar inspeções 
técnicas.

Or. en
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Alteração 74
Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para assegurar a independência 
adequada dos vários tipos de organismos 
que realizam as inspeções, é importante 
que os centros de inspeção apliquem 
normas harmonizadas e reconhecidas de 
imparcialidade, tal como as previstas na 
norma EN ISO/IEC 17020.

Or. en

Alteração 75
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A frequência das inspeções deverá 
estar adaptada ao tipo de veículo e à 
quilometragem. Os veículos têm maior 
probabilidade de apresentar deficiências 
técnicas a partir de uma certa idade, ou a 
partir de uma certa quilometragem quando 
a sua utilização é intensa. Convém, por 
conseguinte, aumentar a frequência de 
inspeção dos veículos mais antigos ou 
com quilometragem elevada.

(17) A frequência das inspeções deverá 
estar adaptada ao tipo de veículo. Os 
veículos têm maior probabilidade de 
apresentar deficiências técnicas a partir de 
uma certa idade, ou a partir de uma certa 
quilometragem quando a sua utilização é 
intensa.

Or. fr

Justificação

O aumento da frequência das inspeções para os veículos com mais de seis anos não se 
justifica em termos de segurança e implica um acréscimo significativo de custos e de 
encargos administrativos.
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Alteração 76
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A frequência das inspeções deverá 
estar adaptada ao tipo de veículo e à 
quilometragem. Os veículos têm maior 
probabilidade de apresentar deficiências 
técnicas a partir de uma certa idade, ou a 
partir de uma certa quilometragem quando 
a sua utilização é intensa. Convém, por 
conseguinte, aumentar a frequência de 
inspeção dos veículos mais antigos ou 
com quilometragem elevada.

(17) A frequência das inspeções deverá 
estar adaptada ao tipo de veículo e à 
quilometragem. Os veículos têm maior 
probabilidade de apresentar deficiências 
técnicas a partir de uma certa idade, ou a 
partir de uma certa quilometragem quando 
a sua utilização é intensa.

Or. fr

Alteração 77
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As inspeções técnicas deverão 
abranger todos os itens importantes em 
relação com a conceção, a construção e o 
equipamento do veículo inspecionado. 
Atendendo ao estado atual da tecnologia 
automóvel, deverão incluir-se na lista de 
itens a inspecionar os sistemas eletrónicos 
modernos. Para harmonizar o sistema de 
inspeção, deverá prever-se um método de 
inspeção para cada item.

(19) As inspeções técnicas deverão 
abranger todos os itens importantes em 
relação com a conceção, a construção e o 
equipamento do veículo inspecionado. 
Estes itens devem ser atualizados de modo 
a dar conta do desenvolvimento da 
investigação e dos progressos técnicos em 
matéria de segurança dos veículos. As 
rodas não respeitadoras das normas, que 
são inseridas em eixos não normalizados, 
devem ser tratadas como um item de 
segurança crítico e ser incluídas, 
consequentemente, nestas inspeções.
Atendendo ao estado atual da tecnologia 
automóvel, deverão incluir-se na lista de 
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itens a inspecionar os sistemas eletrónicos 
modernos. Para harmonizar o sistema de 
inspeção, deverá prever-se um método de 
inspeção para cada item.

Or. en

Justificação

Existem preocupações graves no que se refere à fiabilidade e à segurança das rodas que não 
obedecem às normas ou que se encontram danificadas e inseridas em eixos não 
normalizados. A inspeção de rodas que não estejam em conformidade com o cubo da roda 
deve ser tratada como um item de segurança crítica e, como tal, incluída na lista de itens a 
verificar nas inspeções técnicas.

Alteração 78
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O titular do certificado de matrícula de 
um veículo em cuja inspeção técnica se 
constataram deficiências, deverá corrigi-las 
sem demora, especialmente as que 
representem um risco para a segurança 
rodoviária. Se se tratar de deficiências 
perigosas, a matrícula deverá ser suspensa
até que as deficiências sejam integralmente 
corrigidas.

(21) O titular do certificado de matrícula de 
um veículo em cuja inspeção técnica se 
constataram deficiências, deverá corrigi-las 
sem demora, especialmente as que 
representem um risco para a segurança 
rodoviária. Se se tratar de deficiências 
perigosas, o veículo deverá ficar inibido de 
circular na via pública até que as 
deficiências sejam integralmente 
corrigidas.

Or. fr

Alteração 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Considerando 23
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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 
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.

(23) Estima-se que a fraude de 
quilometragem afete 5 a 12 % dos veículos 
vendidos em segunda mão no mercado 
interno e entre 30 % a 40 % dos veículos 
vendidos em vendas transfronteiras, 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 
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 
sistematicamente um ato punível. Os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
precisão das leituras dos 
conta-quilómetros durante toda a vida de 
um veículo. É possível fazê-lo 
compilando, numa base de dados de 
registo de quilometragem, as informações 
sobre a quilometragem do veículo que já 
estejam a ser registadas pelos vários 
agentes do setor automóvel, como os 
distribuidores autorizados, reparadores ou 
centros de inspeção.

Or. en

Justificação

A história de um carro é mais difícil de recuperar se o veículo for importado. A leitura do 
conta-quilómetros na primeira inspeção técnica é um parâmetro essencial que determina a 
frequência de inspeções realizadas a partir daí, pelo que é fundamental que os 
Estados-Membros tomem todas as medidas possíveis para assegurar que as leituras dos 
conta-quilómetros sejam fiáveis e precisas, em particular se o veículo for inspecionado pela 
primeira vez.
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Alteração 80
Mathieu Grosch

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 
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.

(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 
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. 
Também a introdução de um banco de 
dados que, no respeito da proteção de 
dados, inclua as quilometragens e 
acidentes graves dos veículos irá 
contribuir para a prevenção de 
manipulações e para a acessibilidade de 
informações importantes. Além disso, 
estas fraudes deverão também ser 
consideradas mais sistematicamente um ato 
punível.

Or. de

Alteração 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Estima-se que a fraude de 
quilometragem afete 5 a 12 % dos veículos 

(23) Estima-se que a fraude de 
quilometragem afete 5 a 12 % dos veículos 
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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 
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.

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 
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. 
Para combater a fraude de quilometragem 
com maior eficácia, os Estados-Membros 
devem compilar os registos de 
quilometragem numa base de dados 
central.

Or. en

Justificação

A quilometragem dos veículos já está a ser registada pelos distribuidores, reparadores ou 
centros de inspeção, mas uma base de dados central que reunisse estas informações teria um 
grande impacto na redução dos custos da fraude de quilometragem para os consumidores.

Alteração 82
Luis de Grandes Pascual

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 
veículo para circular. No quadro do 
combate a esta fraude, o registo da 

(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 
veículo para circular. No quadro do 
combate a esta fraude, a Comissão 



AM\931123PT.doc 31/149 PE507.994v01-00

PT

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 de quilometragem deverão 
também ser consideradas mais 
sistematicamente um ato punível.

avaliará a necessidade de se apresentar 
novas propostas no quadro da política de 
defesa do consumidor.

Or. es

Justificação

O conta-quilómetros não é um dispositivo formal nem obrigatório para a homologação da 
categoria de um veículo nem para a sua circulação. É um instrumento meramente 
informativo. A base jurídica da proposta não permite a inclusão desta questão. Ao invés, tal 
deveria ser efetuado no quadro da política de defesa do consumidor.

Alteração 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) A acreditação dos centros de 
inspeção ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008 que estabelece os requisitos 
de acreditação e fiscalização do mercado 
relativos à comercialização de produtos 
não pode constituir uma obrigação para 
os Estados-Membros.

Or. pl

Alteração 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 25
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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 contribui para melhorar a 
eficiência de toda a cadeia administrativa e 
para reduzir os custos e os encargos 
administrativos.

Or. fr

Alteração 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Uma vez que o objetivo do presente 
regulamento deveria ser a promoção de 
uma maior harmonização e normalização 
da inspeção técnica periódica dos 
veículos, o que deveria acabar por levar à 
criação de um mercado único para as 
inspeções técnicas periódicas na União 
Europeia, com um sistema de 
reconhecimento mútuo dos certificados de 
inspeção técnica, que permitiria que os 
veículos fossem testados em qualquer 
Estado-Membro, a Comissão Europeia 
deveria elaborar um relatório sobre os 
progressos do processo harmonizado para 
determinar quando poderá ser 
estabelecido esse reconhecimento mútuo.
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Or. en

Justificação

Precisamos de um roteiro para alcançar o reconhecimento mútuo pleno dos certificados de 
inspeção técnica, o que criaria um mercado único para as inspeções técnicas.

Alteração 86
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para que o presente regulamento possa
ser complementado com outras medidas 
técnicas, deverá ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a fim 
de atender, se for o caso, à evolução da 
legislação da UE no domínio da 
homologação de veículos, no que respeita 
às categorias de veículos, e à necessidade 
de atualizar os anexos à luz da evolução 
técnica. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. Ao preparar e 
elaborar atos delegados, a Comissão deverá 
assegurar a transmissão simultânea, em 
tempo útil e da forma adequada, dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(26) Para que o presente regulamento possa 
ser atualizado, deverá ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a fim de atender, se for o caso, à 
evolução da legislação da UE no domínio 
da homologação de veículos, no que 
respeita às categorias de veículos, e à 
necessidade de atualizar os anexos à luz da 
evolução técnica. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos. 
Ao preparar e elaborar atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, em tempo útil e da forma 
adequada, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 29



PE507.994v01-00 34/149 AM\931123PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(29) Atendendo a que o objetivo do
presente regulamento, designadamente o 
estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns e de normas harmonizadas para 
as inspeções técnicas aos veículos em 
circulação na União, não pode ser 
realizado de forma satisfatória pelos 
Estados-Membros, mas pode ser mais bem 
alcançado ao nível da União, esta pode 
tomar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidadade, consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento
não excede o necessário para se alcançar 
aquele objetivo.

Suprimido

Or. fr

Justificação

É conveniente manter a forma atual de enquadramento legislativo das inspeções e alterar 
este projeto de regulamento para projeto de diretiva, a fim de que o estabelecimento de 
disposições em matéria de organização das inspeções técnicas periódicas dos veículos a 
motor releve da competência dos Estados-Membros.

Alteração 88
Georges Bach

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, designadamente o 
estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns e de normas harmonizadas para as 
inspeções técnicas aos veículos em 
circulação na União, não pode ser realizado 
de forma satisfatória pelos 
Estados-Membros, mas pode ser mais bem 

(29) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, designadamente o 
estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns e de normas harmonizadas para as 
inspeções técnicas aos veículos em 
circulação na União, não pode ser realizado 
de forma satisfatória pelos 
Estados-Membros, mas pode ser mais bem 
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alcançado ao nível da União, esta pode 
tomar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
atingir este objetivo.

alcançado ao nível da União, esta pode 
tomar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
atingir este objetivo. Os Estados-Membros 
podem decidir estabelecer requisitos mais 
exigentes que os padrões mínimos.

Or. de

Alteração 89
Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, designadamente o 
estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns e de normas harmonizadas para as 
inspeções técnicas aos veículos em 
circulação na União, não pode ser realizado 
de forma satisfatória pelos 
Estados-Membros, mas pode ser mais bem 
alcançado ao nível da União, esta pode 
tomar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
atingir este objetivo.

(29) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, designadamente o 
estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns e de normas harmonizadas para as 
inspeções técnicas aos veículos em 
circulação na União, não pode ser realizado 
de forma satisfatória pelos 
Estados-Membros, mas que um quadro de 
requisitos mínimos pode ser mais bem 
alcançado ao nível da União, esta pode 
tomar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
atingir este objetivo e os regimes de 
inspeção já existentes nos Estados-
Membros que funcionem 
convenientemente não devem ser objeto 
de alterações significativas desnecessárias 
que os possam comprometer.

Or. de
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Justificação

Os regimes de inspeção técnica de veículos com bom funcionamento, seguros e reconhecidos, 
como o regime austríaco de oficinas de inspeção, não devem ser comprometidos por 
regulamentações de pormenor desnecessárias da União Europeia.

Alteração 90
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
regime de inspeção técnica periódica de 
veículos.

A presente diretiva prevê um aumento dos 
requisitos mínimos para a inspeção 
técnica de veículos, a fim de reforçar a 
segurança rodoviária e assegurar um 
melhor nível de proteção ambiental.

Or. de

Justificação

Já existe nos Estados-Membros um regime de inspeção técnica; a novidade consiste, 
sobretudo, no alargamento dos requisitos mínimos a novas áreas de regulamentação, como 
centros de inspeção, inspetores e equipamento de realização de inspeções técnicas.

Alteração 91
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece o 
regime de inspeção técnica periódica de 
veículos.

A presente diretiva estabelece o regime de 
inspeção técnica periódica de veículos.

Or. nl
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Alteração 92
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
regime de inspeção técnica periódica de 
veículos.

A presente diretiva estabelece o regime de 
inspeção técnica periódica de veículos
utilizados na via pública, a realizar com 
base em normas e requisitos técnicos 
mínimos, a fim de assegurar um nível 
elevado de segurança rodoviária e de 
proteção ambiental.

Or. en

Justificação

Uma diretiva é um instrumento mais apropriado, que apoia devidamente as normas de 
segurança rodoviária e desenvolve os processos legislativos existentes recentemente 
atualizados na Diretiva 2009/40/CE. Não é necessário um regulamento para alcançar os 
objetivos da proposta.

Alteração 93
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento introduz uma 
nova avaliação da segurança para as 
categorias N2, N3 e O4. A avaliação da 
segurança deve ser efetuada de acordo 
com o artigo 5.º, ponto 5 (novo) e abrange 
os componentes do veículo 
particularmente necessitados de 
reparação e sujeitos a desgaste, como 
quadro/carroçaria/dispositivos de engate, 
direção, pneus/rodas e dispositivos de 
travagem. A Comissão estabelece para o 
efeito o anexo técnico V.
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Or. de

Justificação

A avaliação da segurança representa uma contribuição importante para a segurança 
rodoviária, graças ao melhor estado de manutenção dos veículos utilitários. Contribui 
igualmente para o prolongamento do tempo de vida útil dos veículos utilitários e para a 
redução dos períodos de inatividade imprevistos.

Alteração 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se aos 
veículos com velocidade de projeto 
superior a 25 km/h, pertencentes às 
categorias seguintes, definidas na Diretiva
2002/24/CE, na Diretiva 2007/46/CE e na 
Diretiva 2003/37/CE:

1. O presente regulamento aplica-se aos 
veículos com velocidade de projeto 
superior a 25 km/h, pertencentes às 
categorias a seguir indicadas, definidas nas
diretivas 2007/46/CE e 2003/37/CE :

Or. fr

Alteração 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 
3500 kg – categorias O1 e O2;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os acidentes com reboques ligeiros são raros e amplamente atribuídos a erros do condutor –
quer na forma como o reboque foi ligado ou por comportamento inapropriado ao volante. 
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Além disso, a inspeção de reboques ligeiros imporia um encargo desproporcionado sobre os 
agricultores e as pequenas empresas com grande número de pequenos reboques. Significaria 
custos acrescidos e tempo longe da empresa.

Alteração 96
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 3500 
kg – categorias O1 e O2;

Suprimido

Or. nl

Alteração 97
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 
3500 kg – categorias O1 e O2;

Suprimido

Or. en

Alteração 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 

Suprimido
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3500 kg – categorias O1 e O2;
(Esta alteração aplica-se à integralidade
do texto em apreço. A sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Os acidentes com reboques ligeiros e médios estão, na maioria dos casos, relacionados com 
sobrecarga ou excesso de velocidade, pelo que devem ser abordados em conformidade, em 
controlos rodoviários.

Alteração 99
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 
3500 kg – categorias O1 e O2;

Suprimido

Or. en

Alteração 100
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 
3500 kg – categorias O1 e O2;

Suprimido

Or. en
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Alteração 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 3 500 kg 
– categorias O1 e O2;

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 3 500 kg 
– categoria O2;

Or. fr

Alteração 102
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a
3 500 kg – categorias O1 e O2;

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada compreendida entre 
750 kg e 3 500 kg – categoria O2;

Or. fr

Justificação

Os reboques da categoria O1 com menos de 500 kg não são normalmente objeto de 
matrícula, afigurando-se, por conseguinte, inviável impor obrigações de inspeção técnica 
periódica relativamente a estes veículos.

Alteração 103
Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 3500 kg 

Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 3500 kg 
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– categorias O1 e O2; – categoria O2;

Or. es

Justificação

Os reboques ligeiros da categoria O1 são veículos auxiliares utilizados esporadicamente 
para fins específicos, fora do domínio dos transportes. Os reboques ligeiros da categoria O1 
não são matriculados em nenhum Estado-Membro. Como tal, são veículos que não constam 
dos registos oficiais de veículos e, assim, não é possível serem objeto de um controlo oficial.

Alteração 104
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 3500 kg
– categorias O1 e O2;

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada não superior a 3500 kg 
– categoria O2;

Or. en

Justificação

A categoria O1 não está registada na maior parte dos Estados-Membros.

Alteração 105
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 106
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

- Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Suprimido

Or. nl

Alteração 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Suprimido

Or. fr

Alteração 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Suprimido

Or. fr
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Justificação

No respeito dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, o alargamento da 
inspeção técnica aos veículos motorizados de duas e três rodas deve ser deixado ao critério 
dos Estados-Membros. 

Alteração 109
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e
L7e;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existem números fiáveis sobre segurança rodiviária que sugiram a existência de um 
problema específico com a segurança destas categorias de veículos. A maior parte destes 
veículos são utilizados para transporte local ou regional. Os acidentes de mota, em 
particular, são geralmente causados por erro humano e não tanto por deficiências técnicas.

Alteração 110
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Suprimido

Or. en

Alteração 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

- Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Suprimido

Or. sv

Alteração 112
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L2e, L3e, L4e, L5e e L7e;

(As categorias dos veículos sujeitos a 
inspeção devem ser adotadas em todo o 
texto, nos lugares apropriados.)

Or. de

Justificação

A extensão da inspeção técnica aos ciclomotores não deve ser apresentada aos 
Estados-Membros como requisito mínimo, mas sim como opção em aberto.

Alteração 113
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

- Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –

Suprimido
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categoria T5.

Or. nl

Alteração 114
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cabe a cada Estado-Membro regular este ponto. Estes veículos geralmente não são 
utilizados para transporte internacional.

Alteração 115
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5.

Suprimido

Or. en

Alteração 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8
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Texto da Comissão Alteração

– Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5.

– Tratores de rodas de categoria T5, cuja 
utilização ocorre principalmente na via 
pública para transporte rodoviário 
profissional, com velocidade máxima de 
projeto superior a 40 km/h.

Or. en

Justificação

É necessário distinguir entre tratores utilizados apenas para efeitos agrícolas e tratores que 
também possam estar envolvidos em atividades de transporte rodoviário.

Alteração 117
Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5.

Suprimido

Or. es

Justificação

A utilização em alguns países dos veículos da categoria T5 para outros fins que não aqueles 
para os quais foram concebidos não justifica a sua inclusão no regulamento.  Como solução 
de compromisso, deveria caber aos Estados-Membros a decisão de submeter ou não estes 
veículos a inspeções periódicas.

Alteração 118
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– Tratores de rodas, com velocidade – Tratores de rodas de categoria T5, cuja 
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máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5.

utilização ocorre principalmente na via 
pública para transporte rodoviário 
profissional, com velocidade máxima de 
projeto superior a 40 km/h – categoria T5.

Or. en

Alteração 119
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

- Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5.

- Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40km/h 
usados para prestar serviço de transporte
– categoria T5.

Or. et

Justificação

O presente regulamento não deve aplicar-se aos tratores agrícolas e florestais, porque a 
participação destes no tráfego normal é mínima, não existindo uma análise suplementar dos 
acidentes rodoviários provocados por falhas técnicas nestes tratores.

Alteração 120
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5.

– Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5 – que sejam autorizados pelo 
Estado-Membro a ser utilizados na via 
pública com reboques carregados a 
velocidades superiores a 40 km/h.

Or. en
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Justificação

Em alguns Estados-Membros, estes veículos são utilizados como alternativas aos veículos N2 
e N3 para transportar mercadorias. Os agricultores utilizam tratores capazes de um
desempenho superior aos 40 km/h, contudo, se a sua operação for limitada para baixo dos 
40 km/h ao transportar mercadorias, é provável que esse transporte seja periférico à 
utilização principal. Apesar de não estarem sujeitos a inspeção periódica, esses veículos 
ainda têm de estar em condições de segurança quando circulam na via pública, e os 
Estados-Membros podem incluí-los no âmbito de aplicação, se assim o desejarem.

Alteração 121
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– O Estado-Membro pode, além disso, 
alargar a obrigação de inspeção técnica 
periódica de veículos a outros grupos de 
veículos. Essa decisão deve ser 
comunicada à Comissão Europeia, 
acompanhada de uma fundamentação.

Or. de

Justificação

Caso se revele necessário submeter a uma inspeção periódica quaisquer grupos de veículos 
ainda não abrangidos pelo âmbito de aplicação desta diretiva, os Estados-Membros devem 
ter a possibilidade de adotar uma intervenção subsidiária.

Alteração 122
Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não se aplica 
a:

2. Os Estados-Membros poderão excluir 
da aplicação do presente Regulamento os 
seguintes veículos que estejam 
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matriculados no seu território:

Or. es

Justificação

Deve deixar-se uma certa margem para a aplicação do princípio da subsidiariedade, devido 
às diferentes situações nos Estados-Membros. 

Alteração 123
Jim Higgins

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. – Reboques que os Estados-Membros 
não obriguem a estar registados;

Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros, os reboques não têm de ser registados. Como tal, as inspeções 
técnicas seriam impossíveis.

Alteração 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Veículos de interesse histórico, - Veículos históricos.

Or. sv

Alteração 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Or. fr

Alteração 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos pertencentes às forças armadas, 
aos bombeiros, à proteção civil ou aos 
serviços de emergência e socorro;

Veículos utilizados pelas forças armadas, 
aos bombeiros, à proteção civil ou aos 
serviços de emergência e socorro;

Or. en

Justificação

Em certos casos, os veículos utilizados pelas forças armadas são alugados ou objeto de 
outras formas de contrato de aluguer.

Alteração 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Veículos com velocidade máxima de 
projeto não superior a 40 km/h, utilizados 
por empresas agrícolas, hortícolas, 
florestais ou pesqueiras;

– Veículos utilizados para fins agrícolas, 
hortícolas, florestais ou pesqueiros que 
operem apenas no território do mesmo 
Estado-Membro;

Or. en
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Justificação

É necessário distinguir entre tratores utilizados em concorrência com os camiões e tratores 
utilizados apenas em atividades agrícolas, hortícolas, florestais ou pesqueiras. Ao limitar 
estes veículos ao território do seu próprio Estado-Membro, impede-se que sejam envolvidos 
em atividades de transporte no continente europeu.

Alteração 128
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- veículos com velocidade máxima de 
projeto não superior a 40 km/h, utilizados 
por empresas agrícolas, hortícolas, 
florestais ou pesqueiras,

- veículos utilizados por empresas 
agrícolas, hortícolas, florestais ou 
pesqueiras que não são utilizados para 
prestar serviços de transporte,

Or. et

Justificação

Este regulamento deve aplicar-se maioritariamente aos veículos que participam regularmente 
no tráfego diário e não aos que são utilizados sobretudo longe do tráfego.

Alteração 129
Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tratores de rodas, com velocidade 
máxima de projeto superior a 40 km/h –
categoria T5.

Or. es

Justificação

A utilização em alguns países dos veículos da categoria T5 para outros fins que não aqueles 
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para os quais foram concebidos não justifica a sua inclusão no regulamento. Como solução 
de compromisso, deveria caber aos Estados-Membros a decisão de submeter ou não estes 
veículos a inspeções periódicas.

Alteração 130
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor de duas ou três rodas –
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e;

Or. fr

Alteração 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Veículo de duas ou três rodas», um 
veículo a motor de duas rodas, com ou 
sem carro lateral, um triciclo ou um 
quadriciclo;

Suprimido

Or. fr

Alteração 132
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) «Veículo de duas ou três rodas», um 
veículo a motor de duas rodas, com ou 
sem carro lateral, um triciclo ou um 
quadriciclo;

Suprimido

Or. fr

Alteração 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Veículo de duas ou três rodas», um 
veículo a motor de duas rodas, com ou 
sem carro lateral, um triciclo ou um 
quadriciclo;

Suprimido

Or. sv

Alteração 134
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(7) «Veículo de interesse histórico», um 
veículo que preenche todas as condições 
seguintes:

(7) «Veículo de interesse histórico», um 
veículo que foi fabricado pelo menos há 
30 anos e é preservado e mantido em 
condições historicamente corretas.

Or. en

Justificação

A definição é demasiado restritiva, uma vez que as peças sobresselentes dos veículos 
históricos são, muitas vezes, novas e não correspondem às componentes históricas do 
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veículo. Além disso, os veículos históricos são submetidos, muitas vezes a alterações técnicas 
ao longo da vida como resultado de, por exemplo, necessidades de segurança. A aparência 
do veículo também muda ao longo da sua vida. Apesar das alterações no veículo, este 
mantém sempre o seu caráter e espírito original.

Alteração 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(7) «Veículo de interesse histórico», um 
veículo que preenche todas as condições 
seguintes:

(7) «Veículo histórico», um veículo que 
preenche todas as condições seguintes:

Or. sv

Alteração 136
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– foi construído há mais de 30 anos, Suprimido

Or. en

Alteração 137
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– para a sua manutenção utilizam-se 
peças sobresselentes que reproduzem as 
peças históricas,

Suprimido
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Or. en

Alteração 138
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– para a sua manutenção utilizam-se peças 
sobresselentes que reproduzem as peças 
históricas,

– para a sua manutenção utilizam-se peças 
sobresselentes que reproduzem, tanto 
quanto possível, as peças históricas,

Or. en

Justificação

A utilização das peças sobresselentes que reproduzem os componentes históricos do veículo 
deveria continuar a ser um objetivo que tem em conta casos em que as peças específicas não 
sejam fabricadas ou já não estejam disponíveis.

Alteração 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– para a sua manutenção utilizam-se 
peças sobresselentes que reproduzem as 
peças históricas,

– que é preservado e mantido em 
condições historicamente corretas;

Or. en

Alteração 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– para a sua manutenção utilizam-se peças 
sobresselentes que reproduzem as peças 
históricas,

– para a sua manutenção ou restauro
utilizam-se peças sobresselentes que 
reproduzem as peças históricas ou são suas 
contemporâneas,

Or. de

Justificação

Os veículos de interesse histórico constituem um bem cultural. Neste sentido, os requisitos 
para a definição devem ser igualmente claros. Apenas os veículos realmente históricos podem 
ser testemunhos de uma evolução histórica. A definição usada no presente regulamento foi a 
primeira definição de veículos históricos a ser adotada na legislação europeia. Uma vez que 
pode vir a constituir um modelo para futuras legislações, é necessária uma abordagem 
especialmente clara.

Alteração 141
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente 
o motor, os travões, a direção e a 
suspensão, não foram modificadas e

Suprimido

Or. en

Alteração 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente 

Suprimido
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o motor, os travões, a direção e a 
suspensão, não foram modificadas e

Or. en

Alteração 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente 
o motor, os travões, a direção e a 
suspensão, não foram modificadas e

Suprimido

Or. sv

Alteração 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente o 
motor, os travões, a direção e a suspensão, 
não foram modificadas e

– as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente o 
motor, os travões, a direção e a suspensão, 
não foram modificadas substancialmente e

Or. fr

Alteração 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente o 
motor, os travões, a direção e a suspensão, 
não foram modificadas e

– as características técnicas dos seus 
componentes principais, designadamente o 
motor, os travões, a direção e a suspensão, 
não foram modificadas ou são 
contemporâneas dos originais,

Or. de

Alteração 146
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– a sua aparência não se alterou; Suprimido

Or. en

Alteração 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– a sua aparência não se alterou; Suprimido

Or. fr

Alteração 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 4
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Texto da Comissão Alteração

– a sua aparência não se alterou; Suprimido

Or. en

Alteração 149
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– a sua aparência não se alterou; Suprimido

Or. en

Alteração 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- a sua aparência não se alterou; Suprimido

Or. sv

Alteração 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– a sua aparência não se alterou; – a sua aparência externa não se alterou ou 
é contemporânea;
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Or. de

Alteração 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o seu modelo já não se produz. 

Or. fr

Alteração 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– são contemporâneas:
alterações legal e tecnicamente viáveis 
nos dez anos seguintes à construção do 
veículo,

Or. de

Alteração 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Titular do certificado de matrícula», 
a pessoa em nome da qual o veículo está 
matriculado;

Suprimido



PE507.994v01-00 62/149 AM\931123PT.doc

PT

Or. sv

Alteração 155
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Titular do certificado de matrícula», a 
pessoa em nome da qual o veículo está 
matriculado;

(8) «Titular do certificado de matrícula», a 
pessoa em nome da qual o veículo está 
matriculado, ou a pessoa que tem direito 
de utilização permanente do veículo;

Or. en

Justificação

Em alguns países, o utilizador de um veículo não tem de ser o proprietário. Um utilizador que 
tenha direito de utilização permanente de um veículo pode ter o mesmo estatuto que tem o 
proprietário registado do veículo, independentemente de ser o nome do proprietário que 
aparece no documento de registo. Em certos países, é até possível ter dois nomes no 
documento. Estas diferenças podem causar confusão quando o veículo é controlado noutros 
Estados-Membros, que podem não autorizar esse tipo de sistema.

Alteração 156
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Inspeção técnica», a inspeção das 
partes e componentes de um veículo, para 
verificar se satisfazem os requisitos de 
segurança e ambientais aplicáveis à data 
da homologação, da primeira matrícula 
ou da entrada em circulação, ou à data do 
retroequipamento;

(9) «Inspeção técnica», uma inspeção em 
conformidade com os anexos da presente 
diretiva que visa assegurar que o veículo é 
seguro para ser utilizado na via pública e 
que cumpre os requisitos exigidos em 
termos ambientais;

Or. en
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Justificação

Os anexos têm os pormenores relacionados com as normas referentes à condição e aos 
componentes do veículo. A repetição de parte da definição pode levar a confusão e a 
sobreaplicação nas inspeções.

Alteração 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Inspeção técnica», a inspeção das 
partes e componentes de um veículo, para 
verificar se satisfazem os requisitos de 
segurança e ambientais aplicáveis à data 
da homologação, da primeira matrícula 
ou da entrada em circulação, ou à data do 
retroequipamento;

(9) «Inspeção técnica», a inspeção de um 
veículo para garantir que o mesmo está 
apto a circular na via pública com total
segurança e que satisfaz os requisitos
ambientais aplicáveis;

Or. fr

Alteração 158
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Inspeção técnica», a inspeção das 
partes e componentes de um veículo, para 
verificar se satisfazem os requisitos de 
segurança e ambientais aplicáveis à data da 
homologação, da primeira matrícula ou da 
entrada em circulação, ou à data do 
retroequipamento;

(9) «Inspeção técnica», a inspeção de que 
um veículo é seguro para utilização na via 
pública, que satisfaz as características 
ambientais exigidas e cujas partes e 
componentes satisfazem, onde aplicável,
os requisitos de segurança e ambientais 
aplicáveis à data da homologação, da 
primeira matrícula ou da entrada em 
circulação, ou à data do retroequipamento;

Or. en



PE507.994v01-00 64/149 AM\931123PT.doc

PT

Alteração 159
Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13) «Inspetor», uma pessoa autorizada por 
um Estado-Membro a efetuar inspeções 
técnicas num centro de inspeção ou por 
conta da autoridade competente;

13) «Inspetor» uma pessoa autorizada por 
um Estado-Membro ou pela sua
autoridade competente a efetuar inspeções 
técnicas num centro de inspeção ou por 
conta da autoridade competente;

Or. es

Justificação

Em certos Estados-Membros as competências relativas às inspeções técnicas estão nas mãos 
das autoridades regionais.

Alteração 160
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13) «Inspetor», uma pessoa autorizada por 
um Estado-Membro a efetuar inspeções 
técnicas num centro de inspeção ou por 
conta da autoridade competente;

13) «Inspetor», a pessoa autorizada por um 
Estado-Membro ou por uma autoridade 
competente a efetuar inspeções técnicas, 
que pertence a um centro de inspeção ou 
atua por conta da autoridade competente;

Or. de

Justificação

Esclarecimento do facto de o inspetor ter de representar um centro de inspeção ou uma 
autoridade.
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Alteração 161
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Inspetor», uma pessoa autorizada por 
um Estado-Membro a efetuar inspeções 
técnicas num centro de inspeção ou por 
conta da autoridade competente;

(13) «Inspetor», uma pessoa autorizada por 
um Estado-Membro a efetuar inspeções 
técnicas e pertencente a um centro de 
inspeção ou agindo por conta da 
autoridade competente;

Or. en

Justificação

Os centros de inspeção e os seus inspetores têm de ser devidamente acreditados em 
conformidade com as normas internacionais (ISO/IEC 17020:2012 relativa aos centros de 
inspeções do tipo A).

Alteração 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Centro de inspeção», uma entidade 
ou estabelecimento público ou privado, 
incluindo uma oficina de reparação 
automóvel, aprovado por um 
Estado-Membro para efetuar inspeções 
técnicas a veículos;

(15) «Centro de inspeção», uma entidade 
ou estabelecimento público ou privado, 
incluindo uma oficina de reparação 
automóvel, aprovado por um 
Estado-Membro para efetuar inspeções 
técnicas a veículos.
Se uma entidade privada ou um 
estabelecimento encarregado de realizar 
inspeções técnicas também realizar 
produção comercial, venda, aluguer, 
manutenção e reparação de veículos, os 
Estados-Membros têm de prestar 
particular atenção à imparcialidade e aos 
elevados padrões de qualidade das suas 
inspeções.
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Or. en

Justificação

É necessário definir garantias de inspeções objetivas dos veículos e segurança nas estradas. 
Esta é também a única forma de proteger o consumidor contra reparações desnecessárias e 
dispendiosas.

Alteração 163
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15) «Centro de inspeção», uma entidade ou 
estabelecimento público ou privado, 
incluindo uma oficina de reparação 
automóvel, aprovado por um 
Estado-Membro para efetuar inspeções 
técnicas a veículos;

(15) «Centro de inspeção», uma entidade 
ou estabelecimento público ou privado, 
aprovado por um Estado-Membro para 
efetuar inspeções técnicas a veículos;

Or. de

Justificação

A possibilidade de as oficinas de reparação exercerem uma dupla função como centros de 
inspeção sem a adoção de amplas medidas para uma clara separação entre inspeção e 
reparação, em termos de organização, pessoal e finanças, deve ser excluída.

Alteração 164
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Centro de inspeção», uma entidade 
ou estabelecimento público ou privado, 
incluindo uma oficina de reparação 
automóvel, aprovado por um Estado-
Membro para efetuar inspeções técnicas a 

(15) «Centro de inspeção», uma entidade 
ou estabelecimento público ou privado 
aprovado por um Estado-Membro para 
efetuar inspeções técnicas a veículos;
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veículos;

Or. fr

Justificação

É conveniente assegurar a independência formal dos centros de inspeção em relação às 
oficinas de reparação automóvel a fim de prevenir riscos de conflito de interesses.

Alteração 165
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Centro de inspeção», uma entidade 
ou estabelecimento público ou privado,
incluindo uma oficina de reparação 
automóvel, aprovado por um Estado-
Membro para efetuar inspeções técnicas a 
veículos;

(15) «Centro de inspeção», uma entidade 
ou estabelecimento público ou privado 
autorizado por um Estado-Membro a 
efetuar inspeções técnicas. Para 
assegurar a independência e a 
objetividade necessárias da inspeção do 
veículo, os centros de inspeções não 
devem realizar manutenção, reparações, 
vendas ou aluguer de veículos. Se um 
Estado-Membro assegurar a 
imparcialidade impondo uma separação 
efetiva entre estas atividades empresariais 
e as atividades de inspeção técnica (a 
nível organizativo, pessoal e financeiro), 
poderá estar a desviar-se da sua 
obrigação.

Or. en

Alteração 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 16 – travessão 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– «Base de dados de registo de 
quilometragem», uma base de dados 
criada por um Estado-Membro em que 
sejam registadas as leituras dos 
conta-quilómetros dos veículos registados 
nesse Estado-Membro;

Or. en

Justificação

A gestão de bases de dados centrais que compilem leituras de conta-quilómetros de todos os 
carros registados ajudará a erradicar praticamente a fraude de quilometragem.

Alteração 167
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os veículos a motor e seus reboques 
devem ser periodicamente inspecionados 
conforme estabelece o presente 
regulamento no Estado-Membro em que 
estão matriculados.

1. Os veículos a motor e seus reboques 
devem ser periodicamente inspecionados 
em qualquer Estado-Membro, 
independentemente do país de origem e de 
matrícula. Essa inspeção é reconhecida 
em todos os Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 168
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os veículos a motor e seus reboques
devem ser periodicamente inspecionados 

1. Os veículos a motor devem ser 
periodicamente inspecionados conforme 
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conforme estabelece o presente 
regulamento no Estado-Membro em que 
estão matriculados.

estabelece a presente diretiva no Estado-
Membro em que estão matriculados.

Or. nl

Alteração 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os veículos a motor e seus reboques 
devem ser periodicamente inspecionados 
conforme estabelece o presente 
regulamento no Estado-Membro em que 
estão matriculados.

1. Os veículos a motor e seus reboques 
devem ser periodicamente inspecionados 
conforme estabelece o presente 
regulamento em qualquer parte da União 
Europeia.

Or. ro

Justificação

No interesse da realização do mercado único da UE deve ser possível realizar o teste em 
qualquer Estado-Membro da UE.

Alteração 170
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas exclusivamente pela autoridade 
competente do Estado-Membro ou por 
centros de inspeção aprovados para o 
efeito pelo Estado-Membro.

2. As inspeções técnicas devem, em 
princípio, ser efetuadas pelos centros de 
inspeção do Estado-Membro em que o 
veículo está matriculado.

Or. de



PE507.994v01-00 70/149 AM\931123PT.doc

PT

Justificação

Clarificação do facto de os centros de inspeção de um Estado-Membro só serem responsáveis 
pela inspeção de veículos aí matriculados.

Alteração 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas exclusivamente pela autoridade 
competente do Estado-Membro ou por 
centros de inspeção aprovados para o efeito 
pelo Estado-Membro.

2. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas exclusivamente pela autoridade 
competente do Estado-Membro ou por 
centros de inspeção aprovados para o efeito 
pelo Estado-Membro ou por organismos 
de supervisão criados por eles.

Or. en

Alteração 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas exclusivamente pela autoridade 
competente do Estado-Membro ou por 
centros de inspeção aprovados para o 
efeito pelo Estado-Membro.

2. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas exclusivamente pela autoridade 
competente do Estado-Membro ou por um 
organismo público por ele incumbido 
dessa função, ou por organismos ou 
estabelecimentos certificados e 
supervisionados, incluindo organismos 
privados autorizados.

Or. en

Justificação

A condição proposta seria demasiado restritiva para os Estados-Membros organizarem o seu 
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sistema de realização de inspeções técnicas.

Alteração 173
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para evitar conflitos de interesse 
entre os centros de inspeção e os 
organismos envolvidos na realização de 
reparações, os centros ou 
estabelecimentos de inspeção com os 
mesmos interesses não devem realizar 
reparações em veículos que testaram no 
ano anterior e vice-versa.

Or. en

Alteração 174
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção, ou à 
autoridade competente se for o caso, o 
acesso às informações técnicas previstas 
no anexo I necessárias à execução das 
inspeções. A Comissão adota, pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 16.º, n.º 2, as normas de execução 
para o acesso às informações técnicas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é necessário na presente diretiva. A partilha de informações já é mandatada na CE 
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715/2007 (Artigo 6.º, n.º 1 e artigo 3.º, n.º 14) e na CE 595/2009, artigo 6.º, n.º 1 e artigo 3.º, 
n.º 11. O artigo apenas duplica a obrigatoriedade existente de partilha de informações. O 
anexo I também deverá ser suprimido.

Alteração 175
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção, ou à 
autoridade competente se for o caso, o 
acesso às informações técnicas previstas 
no anexo I necessárias à execução das 
inspeções. A Comissão adota, pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 16.º, n.º 2, as normas de execução 
para o acesso às informações técnicas.

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção e aos 
fabricantes de equipamentos de inspeção, 
ou à autoridade competente se for o caso, 
um conjunto único de informações 
técnicas previstas no anexo I necessárias à 
execução das inspeções. A Comissão 
adota, pelo procedimento de exame a que 
se refere o artigo 16.º, n.º 2, as normas de 
execução para o acesso às informações 
técnicas, incluindo a análise da 
viabilidade de um único ponto de acesso.

Or. en

Justificação

Para facilitar a transferência de informações entre os fabricantes de automóveis, os centros 
de inspeção e os fabricantes de equipamentos de inspeção, os fabricantes de automóveis 
devem fornecer um único conjunto de dados. A Comissão Europeia deve também analisar a 
viabilidade de um único ponto de acesso a estas informações.

Alteração 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção, ou à 

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção, ou à 
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autoridade competente se for o caso, o 
acesso às informações técnicas previstas 
no anexo I necessárias à execução das 
inspeções. A Comissão adota, pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 16.º, n.º 2, as normas de execução 
para o acesso às informações técnicas.

autoridade competente se for o caso, o 
acesso às informações técnicas necessárias 
à execução das inspeções em 
conformidade com as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e do 
Regulamento (CE) n.º 595/2009 relativas 
ao acesso à informação. A Comissão 
adota, por meio de atos de execução, antes 
da entrada em vigor do presente texto, as 
informações técnicas necessárias à 
execução da inspeção técnica, em 
conformidade com o anexo II, ponto 3, 
assim como as normas de execução para o 
acesso às informações técnicas pertinentes, 
em conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 16.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 177
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os construtores automóveis devem 
facultar aos centros de inspeção, ou à 
autoridade competente se for o caso, o
acesso às informações técnicas previstas 
no anexo I necessárias à execução das 
inspeções. A Comissão adota, pelo
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 16.º, n.º 2, as normas de execução 
para o acesso às informações técnicas.

3. A Comissão adota normas 
pormenorizadas sobre o conteúdo das 
informações técnicas e sobre os 
procedimentos de acesso às informações 
técnicas que devem ser facultadas pelos 
construtores automóveis, previstas no 
anexo I, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 16.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

A responsabilidade da definição das informações técnicas a fornecer não deve recair sobre 
os construtores automóveis.
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Alteração 178
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS 
INSPEÇÕES TÉCNICAS

REQUISITOS MÌNIMOS APLICÁVEIS 
ÀS INSPEÇÕES TÉCNICAS

Or. de

Alteração 179
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros são livres de 
promover inspeções técnicas de veículos, 
se o detentor do veículo optar pela 
redução do intervalo entre as inspeções 
para um ano. O período para promoção 
da inspeção inicia-se, no mínimo, assim 
que o veículo atingir a idade de dez anos 
contados a partir da data da sua primeira 
matrícula.

Or. de

Justificação

Na sequência da decisão voluntária do detentor de um veículo com mais de dez anos de o 
mandar inspecionar com uma frequência anual, é legítimo esperar uma redução do número 
de acidentes e dos custos deles decorrentes. Uma parte dos custos assim economizados deve 
ser destinada à promoção destas medidas. Este processo corresponde ao estabelecimento de 
um regime de bonificações.

Alteração 180
Bernadette Vergnaud
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de mudança de titular do 
certificado de matrícula, os veículos das 
categorias L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e em circulação há mais de quatro anos 
devem ser previamente submetidos a uma 
inspeção técnica. 

Or. fr

Justificação

Dado que não existe um consenso quanto ao grau de impacto do mau estado dos motociclos 
na acidentologia, afigura-se excessivo submeter os veículos de duas e três rodas a uma 
inspeção técnica periódica obrigatória. No entanto, tendo em vista a proteção dos 
consumidores, deve ser obrigatória a apresentação de um certificado de inspeção técnica em 
caso de revenda de um veículo de duas ou três rodas com mais de quatro anos.

Alteração 181
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem exigir 
que os veículos de qualquer classe 
registados no Estado-Membro sejam 
sujeitos a inspeções técnicas periódicas 
mais frequentes.

Or. en

Justificação

Para apoiar a segurança rodoviária, permite-se desta forma que qualquer Estado-Membro 
aplique inspeções periódicas a qualquer veículo. Também permite explicitamente a 
realização mais frequente de inspeções de qualquer tipo de veículo.
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Alteração 182
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. fr

Alteração 183
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. nl

Alteração 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 

Suprimido
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depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Or. fr

Alteração 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. fr

Justificação

No respeito dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, o alargamento da 
inspeção técnica aos veículos motorizados de duas e três rodas deve ser deixado ao critério 
dos Estados-Membros. 

Alteração 186
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. en
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Alteração 187
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Dado que não existe um consenso quanto ao grau de impacto do mau estado dos motociclos 
na sinistralidade, afigura-se excessivo submeter os veículos de duas e três rodas a uma 
inspeção técnica periódica obrigatória. No entanto, para fins de proteção dos consumidores, 
deve ser obrigatória a apresentação de um certificado de inspeção técnica em caso de 
revenda de um veículo de duas ou três rodas com mais de quatro anos.

Alteração 188
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. en

Alteração 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

Suprimido

Or. sv

Alteração 190
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

– Veículos das categorias L2e, L3e, L4e, 
L5e e L7e: quatro anos a contar da data da 
primeira matrícula e pelo menos de dois 
em dois anos posteriormente, de acordo 
com as normas de cada Estado-Membro;

Or. de

Alteração 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os
anos posteriormente;

– Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e: seis anos a contar da data da primeira 
matrícula, e posteriormente de quatro em 
quatro anos;
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Or. en

Alteração 192
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

- Veículos das categorias L5e, L6e e L7e: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula e de dois em dois anos 
posteriormente;

Or. fi

Alteração 193
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula, dois anos 
depois da primeira inspeção e todos os 
anos posteriormente;

- Veículos das categorias L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar 
da data da primeira matrícula e de dois em 
dois anos;

Or. ro

Alteração 194
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula e pelo menos de dois em dois 
anos daí em diante, de acordo com as 
normas de cada Estado-Membro;

Or. de

Justificação

A inspeção anual para veículos das categorias M1, N1 e O2 não deve ser apresentada aos 
Estados-Membros como requisito mínimo, mas sim como opção em aberto.

Alteração 195
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

- Veículos das categorias M1 e N1: quatro 
anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

Or. nl

Alteração 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1: quatro 
anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;
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Or. en

Justificação

A introdução de um regime de inspeção e licenciamento para reboques ligeiros não levaria 
necessariamente a uma redução dos acidentes que os envolvem, mas implicaria custos e 
encargos significativos para uma vasta variedade de utilizadores.

Alteração 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, e de dois em dois anos 
posteriormente;

Or. fr

Alteração 198
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1 e N1: quatro 
anos a contar da data da primeira 
matrícula, e de dois em dois anos 
posteriormente;

Or. fr

Justificação

O aumento da frequência das inspeções para os veículos com mais de seis anos não se 
justifica em termos de segurança e implica um acréscimo significativo de custos e de 
encargos administrativos. Além disso, afigura-se desproporcionado submeter os reboques da 
categoria O2 à mesma frequência de inspeção que os veículos a motor.
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Alteração 199
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1: quatro 
anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

Or. en

Alteração 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, e de dois em dois anos 
posteriormente;

Or. fr

Justificação

No respeito dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, o possível aumento da 
frequência das inspeções técnicas dos veículos das categorias M1, N1 e O2 deve ser deixado 
ao critério dos Estados-Membros. 

Alteração 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1: quatro 
anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

Or. en

Justificação

Os acidentes com reboques ligeiros e médios estão, na maioria dos casos, relacionados com 
sobrecarga ou excesso de velocidade, pelo que devem ser abordados em conformidade, em 
controlos rodoviários.

Alteração 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1, O2, 
L5e, L6e e L7e: quatro anos a contar da 
data da primeira matrícula, e
posteriormente de dois em dois anos;

Or. en

Alteração 203
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

- Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção;
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Or. ro

Alteração 204
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, e de dois em dois anos 
posteriormente;

Or. fr

Alteração 205
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1, N1 e O2: 
quatro anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

– Veículos das categorias M1 e N1: quatro 
anos a contar da data da primeira 
matrícula, dois anos depois da primeira 
inspeção e todos os anos posteriormente;

Or. en

Alteração 206
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1 matriculados 
como táxis ou ambulâncias e veículos das 

– Veículos das categorias M1 matriculados 
como táxis ou ambulâncias e veículos das 
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categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
um ano a contar da data da primeira 
matrícula e todos os anos posteriormente.

categorias M2, M3, N2, N3, O3 e O4: um 
ano a contar da data da primeira matrícula 
e todos os anos posteriormente.

Or. en

Alteração 207
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Veículos das categorias M1 matriculados 
como táxis ou ambulâncias e veículos das 
categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
um ano a contar da data da primeira 
matrícula e todos os anos posteriormente.

– Veículos das categorias M1 matriculados 
como táxis ou ambulâncias e veículos das 
categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
um ano a contar da data da primeira 
matrícula e posteriormente de acordo com 
a legislação do Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A inspeção anual para veículos das categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4 não deve ser 
apresentada aos Estados-Membros como requisito mínimo, mas sim como opção em aberto.

Alteração 208
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Veículos das categorias M1 matriculados 
como táxis ou ambulâncias e veículos das 
categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
um ano a contar da data da primeira 
matrícula e todos os anos posteriormente.

- Veículos das categorias M1 matriculados 
como táxis ou ambulâncias e veículos das 
categorias M2, M3, N2, N3, O3 e O4: um 
ano a contar da data da primeira matrícula 
e todos os anos posteriormente.

Or. nl
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Alteração 209
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Veículos das categorias M1 matriculados 
como táxis ou ambulâncias e veículos das 
categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
um ano a contar da data da primeira 
matrícula e todos os anos posteriormente.

Veículos das categorias M1 matriculados 
como táxis ou ambulâncias e veículos das 
categorias M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
um ano a contar da data da primeira 
matrícula e de dois em dois anos 
posteriormente.

Or. fi

Alteração 210
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Veículos da categoria T5, cuja 
utilização ocorre na via pública para 
efeitos de transporte rodoviário 
profissional: quatro anos a contar da data 
da primeira matrícula, e posteriormente 
de dois em dois anos;

Or. en

Alteração 211
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– Veículos da categoria O2: seis anos a 
contar da data da primeira matrícula, e 
posteriormente de três em três anos.

Or. fr

Justificação

Os reboques da categoria O2 podem representar um perigo para os outros utentes em caso 
de manutenção insuficiente, nomeadamente em razão da sua dimensão e do seu peso. Por 
conseguinte, deveria ser prevista uma inspeção técnica, a intervalos específicos, que incidisse 
nomeadamente sobre o estado da estrutura e o sistema de travagem.

Alteração 212
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

Suprimido

Or. nl

Alteração 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 

Suprimido
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160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

Or. fr

Justificação

No respeito dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, o possível aumento da 
frequência das inspeções técnicas dos veículos das categorias M1 e N1 deve ser deixado ao 
critério dos Estados-Membros. 

Alteração 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

Suprimido

Or. en

Alteração 215
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km ou que revele defeitos graves 
em termos de segurança à data da primeira 
inspeção técnica subsequente à primeira 
matrícula deve ser posteriormente 
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inspeção técnica anual. submetido a inspeção técnica anual.

Or. de

Justificação

A inspeção deve incidir igualmente sobre defeitos graves em termos de segurança resultantes 
do comportamento de condução e da relação com o veículo. Em princípio, o comportamento 
de condução não se altera.

Alteração 216
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
150 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

Or. de

Alteração 217
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
120 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

Or. en
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Alteração 218
Mathieu Grosch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

2. Um veículo com quilometragem igual ou 
superior a 160 000 km ou cuja primeira 
matrícula tenha mais de dez anos deve ser 
submetido a inspeção técnica anual.

Or. de

Alteração 219
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica de dois em dois anos.

Or. fi

Alteração 220
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica de dois em dois anos ou a 
cada 60 000 km.

Or. ro

Alteração 221
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
160 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

2. Um veículo da categoria M1 ou N1 com 
quilometragem igual ou superior a 
200 000 km à data da primeira inspeção 
técnica subsequente à primeira matrícula 
deve ser posteriormente submetido a 
inspeção técnica anual.

Or. lt

Alteração 222
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular do certificado de matrícula 
pode requerer ao centro de inspeção, ou à 
autoridade competente se for o caso, que 
efetue a inspeção técnica no período 
compreendido entre o início do mês 
anterior ao da data de aniversário referida 

3. O titular do certificado de matrícula 
pode requerer ao centro de inspeção, ou à 
autoridade competente se for o caso, que 
efetue a inspeção técnica no período 
compreendido entre o início do mês 
anterior ao da data de aniversário referida 
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no n.º 1 e o fim do segundo mês seguinte a 
essa data, sem que isso afete a data da 
inspeção técnica seguinte.

no n.º 1 e o fim do sexto mês seguinte a 
essa data, sem que isso afete a data da 
inspeção técnica seguinte.

Or. de

Justificação

Este prazo de tolerância de seis meses já demonstrou a sua idoneidade desde há décadas, por 
exemplo, na Áustria, em termos técnicos, práticos e de vantagem para os clientes, e poderia 
contribuir para uma maior flexibilidade.

Alteração 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular do certificado de matrícula 
pode requerer ao centro de inspeção, ou à 
autoridade competente se for o caso, que 
efetue a inspeção técnica no período 
compreendido entre o início do mês 
anterior ao da data de aniversário referida 
no n.º 1 e o fim do segundo mês seguinte a 
essa data, sem que isso afete a data da 
inspeção técnica seguinte.

3. O titular do certificado de matrícula 
pode requerer ao centro de inspeção, ou à 
autoridade competente ou aos organismos 
ou estabelecimentos certificados ou 
supervisionados pelo Estado, se for o caso,
que efetue a inspeção técnica no período 
com início no mês anterior ao da data de 
aniversário referida no n.º 1, sem que isso 
afete a data da inspeção técnica seguinte.

Or. en

Justificação

É essencial que um veículo tenha sempre um certificado de inspeção técnica válido a bordo. 
A flexibilidade na realização de inspeções periódicas até após a data de aniversário do 
primeiro registo pode não ser aceite mutuamente por todos os Estados-Membros e poderia 
levar a sanções injustificadas aos operadores de transporte rodoviário comercial.

Alteração 224
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo do disposto nos anexos 
I a VI, os Estados-Membros podem 
antecipar o momento da primeira 
inspeção técnica obrigatória e, se for o 
caso, determinar uma inspeção antes da 
matrícula do veículo, bem como inspeções 
técnicas suplementares.

Or. de

Alteração 225
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– se tiver havido alteração ou modificação 
de componentes do veículo com funções 
de segurança ou de proteção do ambiente;

Suprimido

Or. en

Alteração 226
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula.

Suprimido

Or. en

Alteração 227
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula.

Suprimido

Or. fr

Alteração 228
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula.

Suprimido

Or. de

Alteração 229
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula.

Suprimido

Or. ro

Alteração 230
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

- em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula.

Suprimido

Or. lt

Alteração 231
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula.

em caso de mudança do titular do 
certificado de matrícula, salvo se o antigo 
titular tiver realizado com êxito a 
inspeção técnica nos últimos três meses e 
não se enquadrar nos outros casos 
contemplados no presente número.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa cobrir as situações nas quais os potenciais compradores de veículos 
usados pretendem ter a certeza de que o veículo que vão adquirir passou com êxito a 
inspeção técnica.  Este tipo de compra e venda é bastante comum em certos Estados-
Membros e dá ao novo utilizador a garantia de que está a adquirir um veículo em boas 
condições técnicas. Obviamente que não se deve aplicar quando o veículo sofreu um acidente 
grave ou foi substancialmente alterado.

Alteração 232
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– sempre que um veículo da categoria M1 
ou N1 exceda 160 000 km,
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Or. en

Justificação

Os veículos com elevada quilometragem têm mais probabilidade de não cumprir as normas 
de segurança e ambientais.

Alteração 233
Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- quando o veículo atingiu os 160 000 km.

Or. nl

Alteração 234
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A inspeção técnica deve abranger os 
elementos enumerados no anexo II, ponto 
2.

1. A inspeção técnica deve abranger, pelo 
menos, os elementos enumerados no anexo 
II, ponto 2.

Or. de

Justificação

Deve ficar claro que se trata de requisitos mínimos.

Alteração 235
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro, ou o centro de inspeção, 
deve inspecionar, relativamente a cada 
elemento a que se refere o n.º 1, pelo 
menos os itens previstos no anexo II, ponto 
3, pelo método aplicável prescrito no 
mesmo ponto.

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro, ou o centro de inspeção, 
deve inspecionar, relativamente a cada 
elemento a que se refere o n.º 1, pelo 
menos os itens previstos no anexo II, ponto 
3, pelo método recomendado no mesmo 
ponto ou outro método alternativo 
equivalente.

Or. de

Justificação

Em relação aos métodos de inspeção referidos, trata-se de requisitos mínimos sob a forma de 
recomendações. Em vez deles, podem usar-se outros métodos de inspeção equivalentes ou 
superiores, a fim de ter devidamente em conta eventuais avanços, tanto em termos de 
inspeção como do próprio veículo e dos seus dispositivos eletrónicos.

Alteração 236
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente do Estado-
Membro, ou o centro de inspeção, deve 
inspecionar, relativamente a cada elemento 
a que se refere o n.º 1, pelo menos os itens 
previstos no anexo II, ponto 3, pelo método 
aplicável prescrito no mesmo ponto.

2. A autoridade competente do Estado-
Membro, ou o centro de inspeção, deve 
inspecionar, relativamente a cada elemento 
a que se refere o n.º 1, pelo menos os itens 
previstos no anexo II, ponto 3, sempre que 
viável pelo método aplicável prescrito no 
mesmo ponto.

Or. en

Justificação

Deste modo, permitir-se-ia a utilização de métodos alternativos de inspeção periódica 
aprovados pelo Estado-Membro (ou a sua autoridade competente). Trata-se de uma 
flexibilidade importante que ajudaria a lidar com veículos que não cumprem as normas ou ao 
lidar com avarias no equipamento. As normas serão protegidas, uma vez que o anexo exigirá 
que qualquer método alternativo seja aprovado pela autoridade competente.
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Alteração 237
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo dos requisitos mínimos 
estabelecidos no anexo II, os 
Estados-Membros podem aumentar o 
número de pontos a controlar.

Or. de

Alteração 238
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– deficiências importantes, suscetíveis de 
prejudicar a segurança do veículo ou pôr 
em risco outros utentes da via pública, e 
outras anomalias de maior relevo;

– deficiências importantes, suscetíveis de 
prejudicar a segurança do veículo ou pôr 
em risco outros utentes da via pública ou 
que representem uma infração da 
legislação e das normas relevantes em 
matéria de ruído e emissões gasosas, em 
particular de ruído, partículas, CO2 e 
NOx, e outras anomalias de maior relevo;

Or. en

Alteração 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– deficiências perigosas, com um risco 
direto e imediato para a segurança 
rodoviária que justifica a inibição de 
circulação do veículo na via pública em 
qualquer circunstância.

– deficiências perigosas, com um risco 
direto e imediato para a segurança 
rodoviária que justifica a inibição, por 
decisão do Estado-Membro ou das 
respetivas autoridades competentes, de 
circulação do veículo na via pública.

Or. fr

Alteração 240
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, que efetuou a 
inspeção técnica de um veículo deve emitir 
para este um certificado de inspeção de que 
constem, pelo menos, os elementos 
enumerados no anexo IV.

1. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, que efetuou a 
inspeção técnica de um veículo deve emitir 
para este um certificado de inspeção 
eletrónico de que constem, pelo menos, os 
elementos enumerados no anexo IV.

Or. en

Justificação

Por motivos de segurança dos documentos e eficiência, o relatório da inspeção deve ser 
sempre eletrónico e não exigido pela pessoa que apresenta o veículo para teste, que não será, 
muitas vezes, o proprietário do veículo. Isto aplica-se igualmente ao acesso das autoridades 
de aplicação da lei durante controlos rodoviários.

Alteração 241
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, que efetuou a 
inspeção técnica de um veículo deve emitir 
para este um certificado de inspeção de que 
constem, pelo menos, os elementos 
enumerados no anexo IV.

1. O centro de inspeção, ou a autoridade 
competente se for o caso, que efetuou a 
inspeção técnica e/ou a avaliação de 
segurança de um veículo deve emitir para 
este um certificado de inspeção de que 
constem, pelo menos, os elementos 
enumerados no anexo IV e no anexo V. A 
Comissão deve emitir para o efeito, tanto 
no caso da inspeção técnica como da 
avaliação de segurança, um formulário 
europeu uniformizado.

Or. de

Justificação

Só através de um formulário europeu uniformizado será possível garantir o controlo a nível 
europeu dos certificados de inspeção na sequência de uma inspeção técnica na estrada.

Alteração 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Sem prejuízo do artigo 5.º, em caso 
de matrícula de um veículo proveniente de 
outro Estado-Membro, o Estado-Membro 
deve reconhecer um certificado de 
inspeção técnica emitido por qualquer 
outro Estado-Membro, como se tivesse 
emitido ele próprio esse certificado, desde 
que o certificado esteja válido tendo em 
conta a frequência dos controlos do 
Estado-Membro que efetua a matrícula. 
Nos casos em que haja dúvida, os 
Estados-Membros podem verificar o 
certificado de inspeção técnica antes de o 
reconhecerem. Os Estados-Membros 
devem comunicar à Comissão uma 
descrição do certificado de inspeção 
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técnica antes da data de aplicação da 
presente diretiva. A Comissão transmite 
sem demora esta informação ao Comité 
previsto no artigo 16.º.

Or. en

Justificação

O reconhecimento mútuo dos certificados de inspeção técnica, em caso de novo registo de 
matrícula transfronteiras, constitui um avanço crucial no desenvolvimento do mercado 
interno. A alteração tem em conta a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE (C-
150711).

Alteração 243
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, e começando o mais 
tardar três anos depois, os centros de 
inspeção devem comunicar por meios 
eletrónicos, à autoridade competente do 
Estado-Membro, as informações contidas 
nos certificados de inspeção técnica que 
emitiram. Essa comunicação deve ter lugar 
num lapso de tempo razoável a seguir à 
emissão dos certificados. Até àquela data, 
os centros de inspeção podem comunicar 
as informações em causa à autoridade 
competente por outros meios. A autoridade 
competente deve conservar essas 
informações durante 36 meses, a contar da 
data de receção.

3. A partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, e começando o mais 
tardar um ano depois, os centros de 
inspeção devem emitir certificados de 
inspeção técnica apenas em formato 
eletrónico. Devem ainda comunicar por 
meios eletrónicos, à autoridade 
competente do Estado-Membro, as 
informações contidas nos certificados de 
inspeção técnica que emitiram. Essa 
comunicação deve ter lugar num lapso de 
tempo razoável a seguir à emissão dos 
certificados. Até àquela data, os centros de 
inspeção podem comunicar as informações 
em causa à autoridade competente por 
outros meios. A autoridade competente 
deve conservar essas informações durante 
36 meses, a contar da data de receção.

Or. en

Justificação

Por motivos de segurança dos documentos e eficiência, o relatório da inspeção deve ser 
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sempre eletrónico e não exigido pela pessoa que apresenta o veículo para teste, que não será, 
muitas vezes, o proprietário do veículo. Isto aplica-se igualmente ao acesso das autoridades 
de aplicação da lei durante controlos rodoviários.

Alteração 244
Philip Bradbourn

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. Para efeitos da verificação da leitura do 
conta-quilómetros, quando exista, 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.

Or. en

Alteração 245
Anne E. Jensen

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. 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, se o 
certificado não tiver sido emitido em 
formato eletrónico.

Or. en
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Justificação

Por motivos de segurança dos documentos e eficiência, o relatório da inspeção deve ser 
sempre eletrónico e não exigido pela pessoa que apresenta o veículo para teste, que não será, 
muitas vezes, o proprietário do veículo. Isto aplica-se igualmente ao acesso das autoridades 
de aplicação da lei durante controlos rodoviários.

Alteração 246
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os resultados da inspeção técnica devem 
ser comunicados à autoridade emissora da 
matrícula do veículo. Desta comunicação 
devem constar as informações contidas no 
certificado de inspeção técnica.

5. Os resultados da inspeção técnica devem 
ser comunicados por via eletrónica à 
autoridade emissora da matrícula do 
veículo. Desta comunicação devem constar 
as informações contidas no certificado de 
inspeção técnica.

Or. en

Justificação

Por motivos de segurança dos documentos e eficiência, o relatório da inspeção deve ser 
sempre eletrónico e não exigido pela pessoa que apresenta o veículo para teste, que não será, 
muitas vezes, o proprietário do veículo. Isto aplica-se igualmente ao acesso das autoridades 
de aplicação da lei durante controlos rodoviários.

Alteração 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Os centros de inspeção devem 
comunicar as leituras de quilometragem 
registadas durante todas as inspeções 
técnicas à base de dados de registo de 
quilometragem, se aplicável.
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Or. en

Justificação

Se existir uma base de dados de registo de quilometragem num Estado-Membro, os centros de 
inspeção devem fornecer-lhes as leituras dos conta-quilómetros dos veículos para uma 
melhor proteção contra fraude de quilometragem.

Alteração 248
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os certificados de inspeção técnica 
são reconhecidos mutuamente por todos 
os Estados-Membros para efeitos de 
realização de nova matrícula de um 
veículo transferido de um Estado-Membro 
para outro, sob condição de o certificado 
ser válido em termos da frequência 
aplicável no Estado-Membro da nova 
matrícula, no respeito, nomeadamente, 
das disposições do artigo 5.º, n.º 4. 

Or. fr

Justificação

Embora seja conveniente facilitar o processo de realização de nova matrícula em caso de 
mudança para outro Estado-Membro, isso não deve obstar à aplicação de disposições 
nacionais destinadas a proteger os consumidores em caso de mudança de proprietário, como 
previsto no artigo 5.º, n.º 4, travessão 3.

Alteração 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se as deficiências forem importantes, a 
autoridade competente decide das 
condições em que o veículo pode circular 
antes de ser submetido a nova inspeção 
técnica. A segunda inspeção deve ter lugar 
nas seis semanas que se seguem à primeira.

2. Se as deficiências forem importantes, a 
autoridade nacional competente pode 
decidir das condições em que o veículo 
pode circular antes de ser submetido a nova 
inspeção técnica. A segunda inspeção deve 
ter lugar nas seis semanas que se seguem à 
primeira.

Or. fr

Justificação

No respeito do princípio de subsidiariedade, a imobilização dos veículos releva da 
competência dos Estados-Membros, cabendo às autoridades nacionais competentes decidir 
sobre essa matéria.

Alteração 250
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as deficiências forem perigosas, o 
veículo deve ficar inibido de circular na 
via pública e a sua matrícula deve ser 
suspensa, em conformidade com o artigo 
3.º-A da Diretiva XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 1999/37/CE relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos, até 
que as deficiências tenham sido corrigidas 
e seja emitido um novo certificado de 
inspeção técnica que ateste que o veículo 
está apto a circular.

3. Se as deficiências forem perigosas, o 
Estado-Membro ou a autoridade 
competente podem impedir ou restringir a 
utilização do veículo na via pública até 
que as deficiências tenham sido corrigidas.

Or. en

Justificação

A retirada do registo não é apropriada, uma vez que este é um processo complexo e separado 
que nem sempre se destina a limitar a utilização do veículo. Em certos Estados-Membros, a 
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retirada do registo pode ser apropriada; noutros, um processo de proibição será mais 
adequado para obter resultados semelhantes, positivos, em matéria de segurança rodoviária. 
Os Estados-Membros têm de ser capazes de utilizar os métodos mais eficazes sem gastar 
quantias elevadas de dinheiro para alcançar o mesmo objetivo.

Alteração 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as deficiências forem perigosas, o 
veículo deve ficar inibido de circular na via 
pública e a sua matrícula deve ser
suspensa, em conformidade com o artigo 
3.º-A da Diretiva XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 1999/37/CE relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos24, 
até que as deficiências tenham sido 
corrigidas e seja emitido um novo 
certificado de inspeção técnica que ateste 
que o veículo está apto a circular.

3. Se as deficiências forem perigosas, a 
autoridade nacional competente pode 
decidir que o veículo fique inibido de 
circular na via pública e a sua matrícula 
seja suspensa, em conformidade com o 
artigo 3.º-A da Diretiva XXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera a Diretiva 1999/37/CE relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos24, 
até que as deficiências tenham sido 
corrigidas e seja emitido um novo 
certificado de inspeção técnica que ateste 
que o veículo está apto a circular.

Or. fr

Justificação

No respeito do princípio de subsidiariedade, a imobilização dos veículos releva da 
competência dos Estados-Membros, cabendo às autoridades nacionais competentes decidir 
sobre essa matéria.

Alteração 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as deficiências forem perigosas, o 3. Se as deficiências forem perigosas, o 
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veículo deve ficar inibido de circular na via 
pública e a sua matrícula deve ser
suspensa, em conformidade com o artigo 
3.º-A da Diretiva XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 1999/37/CE relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos24, 
até que as deficiências tenham sido 
corrigidas e seja emitido um novo 
certificado de inspeção técnica que ateste 
que o veículo está apto a circular.

Estado-Membro ou a autoridade 
competente pode decidir que o veículo 
fique inibido de circular na via pública e a
autorização de circulação seja suspensa, 
sem que esse facto implique um novo 
procedimento de matrícula, até que as 
deficiências tenham sido corrigidas e seja 
emitido um novo certificado de inspeção 
técnica que ateste que o veículo está apto a 
circular.

Or. fr

Alteração 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as deficiências forem perigosas, o 
veículo deve ficar inibido de circular na via 
pública e a sua matrícula deve ser 
suspensa, em conformidade com o artigo 
3.º-A da Diretiva XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 1999/37/CE relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos, até 
que as deficiências tenham sido corrigidas 
e seja emitido um novo certificado de 
inspeção técnica que ateste que o veículo 
está apto a circular.

3. Se as deficiências forem perigosas, o 
veículo deve ficar inibido de circular na via 
pública e a sua autorização para ser 
utilizado na via pública deve ser suspensa, 
em conformidade com o artigo 3.º-A da 
Diretiva XXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Diretiva 1999/37/CE 
relativa aos documentos de matrícula dos 
veículos, até que as deficiências tenham 
sido corrigidas e seja emitido um novo 
certificado de inspeção técnica que ateste 
que o veículo está apto a circular.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar que, no caso de deficiências perigosas, é a autorização de 
utilização do veículo na via pública que deve ser retirada, e não o registo do veículo, o que, 
em certos Estados-Membros, se refere à existência do veículo nos registos públicos, e não ao 
seu estatuto jurídico, e constitui um processo complexo que ocorre para a vida inteira do 
veículo.
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Alteração 254
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as deficiências forem perigosas, o 
veículo deve ficar inibido de circular na via 
pública e a sua matrícula deve ser 
suspensa, em conformidade com o artigo 
3.º-A da Diretiva XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 1999/37/CE relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos24,
até que as deficiências tenham sido 
corrigidas e seja emitido um novo 
certificado de inspeção técnica que ateste 
que o veículo está apto a circular.

3. Se as deficiências forem perigosas, o 
veículo deve ficar inibido de circular na via 
pública e a sua matrícula deve ser suspensa 
até que as deficiências tenham sido 
corrigidas e seja emitido um novo 
certificado de inspeção técnica que ateste 
que o veículo está apto a circular.

Or. fr

Justificação

Conquanto seja importante retirar de circulação veículos que apresentem deficiências 
perigosas, a imposição de realização de nova matrícula não se justifica.

Alteração 255
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os centros de inspeção ou, se for o caso, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
devem emitir, para cada veículo 
matriculado no respetivo território que 
tenham submetido a inspeção técnica e que 
for aprovado na dita inspeção, um 
comprovativo da aprovação. O 
comprovativo deve indicar a data da 
inspeção técnica seguinte.

Os centros de inspeção ou, se for o caso, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
devem emitir, para cada veículo 
matriculado no respetivo território que 
tenham submetido a inspeção técnica e que 
for aprovado na dita inspeção, um 
comprovativo da aprovação. O 
comprovativo deve indicar a data da 
inspeção técnica seguinte. Não é 
necessário emitir qualquer certificado de 
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inspeção técnica periódica, se for possível 
indicar no documento de matrícula do 
veículo que a inspeção técnica foi 
realizada, bem como a data da próxima 
inspeção.

Or. et

Justificação

De acordo com as alterações à Diretiva 1999/37/UE (relativa aos documentos de matrícula 
dos veículos), que está atualmente a ser avaliada pelo Parlamento Europeu, não é necessário 
emitir um documento individual que comprove a inspeção técnica periódica, se existir um 
quadro apropriado no documento de matrícula do veículo para registar o período de 
validade de uma inspeção técnica periódica, bem como a data da inspeção seguinte. Isto 
significa que os centros de inspeções e as autoridades competentes não precisam de emitir o 
documento individual que atesta a inspeção técnica do veículo, que os utilizadores dos 
veículos são obrigados a trazer sempre consigo.

Alteração 256
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os comprovativos emitidos nos termos do 
primeiro parágrafo devem ser reconhecidos 
por todos os Estados-Membros.

Os comprovativos emitidos nos termos do 
primeiro parágrafo ou o registo 
equivalente no documento de matrícula 
do veículo devem ser reconhecidos por 
todos os Estados-Membros.

Or. et

Alteração 257
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os comprovativos emitidos nos termos do Os comprovativos emitidos nos termos do 
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primeiro parágrafo devem ser reconhecidos 
por todos os Estados-Membros.

primeiro parágrafo por um 
Estado-Membro devem ser reconhecidos 
por todos os outros Estados-Membros, 
desde que o comprovativo tenha sido 
emitido para um veículo matriculado 
nesse Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Os veículos matriculados num Estado-Membro devem ser inspecionados igualmente nesse 
Estado-Membro.

Alteração 258
Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Independência dos centros de inspeção

1. No que se refere à independência e 
para assegurar a imparcialidade e a 
qualidade da inspeção dos veículos, os 
centros de inspeção não devem realizar 
produção, venda, aluguer, manutenção ou 
reparação de veículos motorizados.
2. Um Estado-Membro tem o direito de se 
desviar desta disposição de imparcialidade 
se o centro de inspeção obedecer às 
normas previstas na EN ISO/IEC 17020.1
Os Estados-Membros podem prescrever 
requisitos adicionais para os seus 
territórios para assegurar a 
independência dos centros de inspeção e 
dos inspetores.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Avaliação de 
conformidade – requisitos para a 
operação de vários tipos de organismos 
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que realizam inspeções

Or. en

Justificação

Para assegurar a independência adequada dos vários tipos de organismos que realizam 
inspeções, é importante que os centros de inspeção apliquem normas harmonizadas e 
reconhecidas. A ISO/IEC 17020 especifica os requisitos em matéria de competência dos 
organismos que realizam inspeções e da imparcialidade e consistência das suas atividades de 
inspeção.

Alteração 259
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instalações e o equipamento 
utilizados para a inspeção técnica devem 
satisfazer os requisitos técnicos mínimos 
estabelecidos no anexo V.

1. As instalações e o equipamento 
utilizados para a inspeção técnica devem, 
pelo menos, satisfazer os requisitos 
técnicos mínimos estabelecidos no anexo 
V.

Or. de

Alteração 260
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do disposto nos anexos 
I a VI, os Estados-Membros podem impor 
aos centros e instrumentos de inspeção 
requisitos tecnológicos ou técnicos mais 
exigentes que os enumerados no anexo V.

Or. de
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Alteração 261
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os centros em que os inspetores 
efetuam as inspeções técnicas devem ser 
autorizados pelos Estados-Membros ou 
pelas respetivas autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Os centros de inspeção técnica devem ser autorizados por um Estado-Membro ou pela sua 
autoridade competente.

Alteração 262
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os centros de inspeção que no 
momento da entrada em vigor do presente 
regulamento já tenham sido reconhecidos 
pelos Estados-Membros devem ser 
novamente submetidos a uma avaliação 
do cumprimento dos requisitos mínimos 
passados, pelo menos, cinco anos.

Or. de

Alteração 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para satisfazer os requisitos 
mínimos em termos de gestão da 
qualidade, os centros de inspeção devem 
dar cumprimento aos requisitos de 
matrícula do Estado-Membro. Os centros 
de inspeção devem garantir a objetividade 
e a elevada qualidade da inspeção dos 
veículos.

Or. en

Justificação

Os centros de inspeção técnica, quer privados quer públicos, devem satisfazer os requisitos 
mínimos para assegurar uma boa gestão da qualidade. Devem ser objetivos e assegurar uma 
inspeção dos veículos de elevada qualidade.

Alteração 264
Debora Serracchiani

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas por inspetores que satisfaçam os 
requisitos mínimos de qualificação e 
formação estabelecidos no anexo VI.

1. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas por inspetores com a 
qualificação, a educação e a formação
mínimas estabelecidas no anexo VI, assim 
como os requisitos do Estado-Membro em 
que são nomeadas. Os Estados-Membros 
podem prescrever requisitos adicionais 
para os seus territórios.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros já vão além dos requisitos estabelecidos no anexo VI. Esses 
Estados-Membros devem poder manter o nível mais elevado possível de qualificação de 
acordo com o princípio das «boas práticas».
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Alteração 265
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas por inspetores que satisfaçam os 
requisitos mínimos de qualificação e 
formação estabelecidos no anexo VI.

1. As inspeções técnicas devem ser 
efetuadas por inspetores que satisfaçam 
tanto os requisitos mínimos de 
qualificação, formação e especialização
estabelecidos no anexo VI, como todos os 
requisitos relevantes do Estado-Membro 
onde exercem a sua atividade.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de exigir aos inspetores que exercem 
atividade no seu território requisitos mais exigentes que os exigidos pelo padrão mínimo.

Alteração 266
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem emitir um 
certificado para os inspetores que 
satisfaçam os requisitos mínimos de 
qualificação e formação. Do certificado 
devem constar, pelo menos, as informações 
enumeradas no anexo VI, ponto 3.

2. Os Estados-Membros devem emitir um 
certificado para os inspetores que 
satisfaçam tanto os requisitos mínimos de 
qualificação, formação e especialização, 
como todos os requisitos relevantes do 
Estado-Membro onde exercem a sua 
atividade. Do certificado devem constar, 
pelo menos, as informações enumeradas no 
anexo VI, ponto 3. Os Estados-Membros 
que já disponham de um nível de 
formação, qualificação e inspeção 
superior aos requisitos mínimos, devem
manter o seu nível superior, não sendo 
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obrigados a baixá-lo.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de exigir aos inspetores que exercem 
atividade no seu território requisitos mais exigentes que os exigidos pelo padrão mínimo.

Alteração 267
Ismail Ertug

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem emitir um 
certificado para os inspetores que 
satisfaçam os requisitos mínimos de 
qualificação e formação. Do certificado 
devem constar, pelo menos, as informações 
enumeradas no anexo VI, ponto 3.

2. Os Estados-Membros devem emitir um 
certificado para os inspetores que 
satisfaçam os requisitos mínimos de 
qualificação e formação estabelecidos no 
presente regulamento, assim como 
quaisquer outros requisitos nacionais. Do 
certificado devem constar, pelo menos, as 
informações enumeradas no anexo VI, 
ponto 3.

Or. de

Justificação

Deve salientar-se que, em termos de obtenção do certificado, devem continuar a ser 
satisfeitos os requisitos nacionais relativos à qualificação e formação que ultrapassem os 
requisitos mínimos estabelecidos no anexo VI do presente regulamento.

Alteração 268
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem emitir um 2. As autoridades competentes ou, se for o 
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certificado para os inspetores que 
satisfaçam os requisitos mínimos de 
qualificação e formação. Do certificado 
devem constar, pelo menos, as informações 
enumeradas no anexo VI, ponto 3.

caso, os centros de formação 
homologados devem emitir um certificado 
para os inspetores que satisfaçam os 
requisitos mínimos de qualificação e 
formação. Do certificado devem constar, 
pelo menos, as informações enumeradas no 
anexo VI, ponto 3.

Or. en

Justificação

A condição proposta de que os Estados-Membros emitam um certificado para os inspetores 
que satisfaçam os requisitos mínimos seria demasiado restritiva para os Estados-Membros. 
Os centros de formação aprovados também podem emitir esses certificados.

Alteração 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os inspetores ao serviço das autoridades 
competentes dos Estados-Membros ou dos 
centros de inspeção à data a partir da qual o 
presente regulamento é aplicável devem ser 
dispensados dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI, ponto 1. Os Estados-Membros 
devem emitir um certificado de 
equivalência para estes inspetores.

3. Os inspetores ao serviço ou autorizados 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, ou dos centros de 
inspeção, ou por eles autorizados, à data de 
aplicação da presente diretiva devem ser 
dispensados dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI, ponto 1. Os Estados-Membros 
devem emitir um certificado de 
equivalência para estes inspetores.

Or. en

Alteração 270
Peter van Dalen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O inspetor que efetua a inspeção 
técnica de um veículo não deve ter 
nenhum conflito de interesses, em 
particular laços económicos, pessoais ou 
familiares, com o titular do certificado de 
matrícula do veículo.

Suprimido

Or. nl

Justificação

O sistema holandês, que permite às garagens realizar inspeções técnicas periódicas, 
enquanto o organismo supervisor nacional realiza inspeções aleatórias, funciona na 
perfeição. O risco de os operadores de garagens perderem as suas licenças e, assim, o seu 
meio de subsistência, assegura a elevada qualidade das inspeções técnicas periódicas do 
parque automóvel holandês. A independência proposta pela Comissão não é, por 
conseguinte, desejável.

Alteração 271
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O inspetor que efetua a inspeção 
técnica de um veículo não deve ter 
nenhum conflito de interesses, em 
particular laços económicos, pessoais ou 
familiares, com o titular do certificado de 
matrícula do veículo.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as inspeções técnicas são devidamente 
efetuadas e respeitam, sobretudo no caso 
de fabricantes autorizados para reparação 
de veículos, a objetividade da avaliação.

Or. de

Alteração 272
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O inspetor que efetua a inspeção técnica 
de um veículo não deve ter nenhum 
conflito de interesses, em particular laços 
económicos, pessoais ou familiares, com o 
titular do certificado de matrícula do 
veículo.

4. O inspetor que efetua a inspeção técnica 
de um veículo não deve ter nenhum 
conflito de interesses, em particular laços 
económicos, pessoais ou familiares, com o 
titular do certificado de matrícula do 
veículo, nem com o pessoal da oficina de 
reparação onde o veículo é apresentado 
para inspeção.

Or. de

Justificação

Clarificação da independência do inspetor em relação às oficinas de reparação e aos seus 
trabalhadores.

Alteração 273
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O inspetor que efetua a inspeção técnica 
de um veículo não deve ter nenhum 
conflito de interesses, em particular laços 
económicos, pessoais ou familiares, com o 
titular do certificado de matrícula do 
veículo.

4. O inspetor que efetua a inspeção técnica 
de um veículo não deve ter nenhum 
conflito de interesses, em particular laços 
económicos, pessoais ou familiares, com o 
titular do certificado de matrícula do 
veículo. Os inspetores que sigam estes 
requisitos enquanto envolvidos na 
reparação e manutenção devem ser 
autorizados a inspecionar qualquer 
veículo. 

Or. en

Justificação

A inspeção periódica é uma atividade separada da reparação e manutenção, com 
certificação, métodos de inspeção e requisitos de equipamento específicos, além dos 
requisitos de independência e supervisão e da autorização pelo organismo de supervisão. 
Estes requisitos são suficientes para permitir que qualquer inspetor também esteja envolvido 
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na reparação e manutenção.

Alteração 274
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Uma pessoa devidamente 
qualificada que tenha realizado 
reparações ou manutenção num veículo 
deve ser autorizada a estar envolvida 
como inspetor em qualquer inspeção 
técnica periódica subsequente do mesmo 
veículo.

Or. en

Justificação

Uma pessoa que faça manutenção de veículos não deve ser impedida de realizar uma 
inspeção periódica subsequente ao veículo. É o veículo que está a ser inspecionado (por 
métodos específicos); a pessoa que faz a manutenção do veículo não está a ser inspecionada 
ou avaliada.

Alteração 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A pessoa coletiva que tenha efetuado 
reparações ou trabalhos de manutenção 
de um veículo não pode participar como 
inspetor na realização da inspeção 
periódica subsequente desse mesmo 
veículo.

Or. fr
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Alteração 276
Mathieu Grosch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um centro de inspeção só pode ser 
simultaneamente oficina de reparação, se 
tal for permitido por uma decisão por 
parte de um Estado-Membro e pela 
respetiva licença nos termos do anexo A, 
A.3, da norma ISO/IEC 17020:2012.

Or. de

Justificação

A separação entre o centro de inspeção e a oficina de reparação é considerada uma situação 
normal, mas quando tal não se verifica, os Estados-Membros têm a possibilidade de prever 
uma regulamentação excecional, de acordo com determinados critérios de qualidade.

Alteração 277
Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O centro de inspeção deve informar a 
pessoa que apresenta o veículo à inspeção 
das reparações que seja necessário efetuar
e não pode alterar com intuitos comerciais 
os resultados da inspeção.

5. O centro de inspeção deve informar a 
pessoa que apresenta o veículo à inspeção 
das anomalias que seja necessário corrigir
e não pode alterar com intuitos comerciais 
os resultados da inspeção.

Or. es

Justificação

O centro de inspeção técnica deve informar a pessoa que apresenta o veículo à inspeção 
apenas sobre as anomalias que seja necessário corrigir.  As reparações que seja necessário 
efetuar devem ser determinadas pela oficina de reparações.
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Alteração 278
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O centro de inspeção deve informar a 
pessoa que apresenta o veículo à inspeção 
das reparações que seja necessário 
efetuar e não pode alterar com intuitos 
comerciais os resultados da inspeção.

5. O centro de inspeção deve informar a 
pessoa ou a oficina de reparação que 
apresenta o veículo à inspeção sobre os 
defeitos detetados no veículo e que não 
pode alterar com intuitos comerciais os 
resultados da inspeção.

Or. de

Justificação

Clarificação das diferentes tarefas do inspetor (identificação de defeitos) e dos 
estabelecimentos de reparação (execução de reparações para eliminação dos defeitos).

Alteração 279
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Capítulo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Aprovação e supervisão dos centros de 
inspeção

Aprovação e supervisão dos centros de 
inspeção

1. Centros de inspeção
1.1 Os centros de inspeção onde os 
inspetores que efetuam inspeções técnicas 
estão organizados têm de ser reconhecidos 
pelo Estado-Membro em que exercem a 
sua atividade.
1.2 Os centros de inspeção devem 
satisfazer os requisitos mínimos em 
termos de garantia da qualidade, respeito 
da norma EN ISO/IEC 17020 e requisitos 
do respetivo Estado-Membro 
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relativamente à organização dos 
inspetores, centros e instrumentos de 
inspeção e testes.
1.3 No caso de uma entidade que efetua 
profissionalmente a reparação e 
manutenção de veículos a motor ser 
reconhecida para a realização de 
inspeções técnicas, deve ficar garantido 
que a reparação e a manutenção estão 
separadas da realização de inspeções 
técnicas em termos de organização, 
pessoal e finanças.
1.4 Com base na acreditação como centro 
de inspeção do tipo A (nos termos da 
norma EN ISO/IEC 17020) é possível 
uma harmonização extensiva, recíproca e 
transfronteiras dos resultados da inspeção 
dos diversos centros de inspeção.
2. Entidade supervisora
2.1 O organismo de supervisão deve ter, 
pelo menos, as atribuições enumeradas no 
anexo VII, ponto 1, e satisfazer os 
requisitos estabelecidos nos pontos 2 e 4 
do mesmo anexo.
2.2 Os Estados-Membros devem publicar 
os regulamentos e procedimentos relativos 
à organização e às funções do pessoal do 
organismo de supervisão, bem como aos 
requisitos que lhe são aplicáveis.
2.3 O organismo de supervisão deve ser 
independente dos centros de inspeção e 
dos construtores automóveis.
3. Os centros de inspeção explorados 
diretamente pela autoridade competente 
devem ser dispensados dos requisitos de 
aprovação e supervisão.

Or. de

Justificação

A norma EN ISO/IEC 17020 baseia-se na norma EN 45004 e é uma norma válida em todo o 
mundo. O grau de independência e de integridade dos centros de inspeção é aqui classificado 
como tipo A, tipo B e tipo C.
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Alteração 280
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
os centros de inspeção sejam 
supervisionados.

Or. en

Justificação

Para assegurar a elevada qualidade da inspeção dos veículos, os centros de inspeção devem 
ser supervisionados.

Alteração 281
Phil Bennion

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os centros de inspeção explorados 
diretamente pela autoridade competente 
devem ser dispensados dos requisitos de 
aprovação e supervisão.

2. Os centros de inspeção explorados 
diretamente pela autoridade competente de 
um Estado-Membro devem ser 
dispensados dos requisitos de aprovação e 
supervisão.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar que a isenção de autorização e supervisão se aplica apenas aos 
centros de inspeção operados diretamente pelos Estados-Membros.

Alteração 282
Luis de Grandes Pascual
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os Estados-Membros devem 
cumprir os requisitos mencionados nos 
n.os 1 e 2, caso obriguem os centros de 
inspeção a estarem acreditados de acordo 
com o Regulamento (CE) n.º 765/2008, 
que estabelece os requisitos de 
acreditação e fiscalização do mercado 
relativos à comercialização de produtos.

Or. es

Alteração 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Plataforma eletrónica de dados dos 
veículos

Integração em rede dos sistemas 
eletrónicos nacionais de dados dos 
veículos

Or. fr

Alteração 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 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 

A Comissão deve analisar a forma mais 
eficiente e eficaz de estabelecer uma 
plataforma eletrónica de dados dos 
veículos, com vista ao intercâmbio das 
informações relativas à inspeção técnica e 
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entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

às leituras de conta-quilómetros entre as 
autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção e os construtores automóveis.

Or. en

Justificação

A experiência em alguns Estados-Membros tem comprovado a viabilidade e os benefícios de 
uma plataforma eletrónica de informações sobre os veículos, pelo que encontrar a forma 
mais eficaz e eficiente de o fazer deveria ser prioritário.

Alteração 285
Vilja Savisaar-Toomast

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, 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. 
Além disso, a Comissão irá avaliar a 
possibilidade de combinar as bases de 
dados eletrónicas existentes nos Estados-
Membros e as bases de dados 
supranacionais que existem na União 
Europeia, ou a possibilidade de 
intercâmbio de dados operacionais entre 
os Estados e irá promover o intercâmbio 
de boas práticas entre Estados-Membros.

Or. et

Justificação

Em muitos Estados-Membros já existem bases de dados eletrónicas, que contêm informações 
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acerca de cartas de condução, veículos matriculados e inspeções técnicas. Em alguns 
Estados-Membros é possível obter acesso aos dados que foram registados através de uma 
única base de dados. Além disso, o sistema EUCARIS está a funcionar com êxito e, em maior 
ou menor medida, já abarca todos os Estados-Membros. A Comissão irá analisar a 
possibilidade de utilizar o EUCARIS no âmbito deste regulamento e, de um modo mais geral, 
abrangendo a totalidade do pacote de segurança rodoviária.

Alteração 286
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 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 já 
existentes e implementadas que podem ser 
utilizadas para fornecer acesso 
internacional a dados importantes de 
inspeções técnicas e quilometragem.

Or. en

Justificação

Já existem sistemas que contêm dados fundamentais em formato acessível ao público. É 
correto considerar alternativas às bases de dados combinadas (que restringem o acesso, são 
inflexíveis à adaptação ao longo do tempo e são extremamente dispendiosas). A ligação de 
bases de dados não será provavelmente o melhor método de partilhar informações neste 
caso.

Alteração 287
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar a viabilidade, os Trabalhando em conjunto com os 
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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.

fabricantes de veículos e com todas as 
outras partes afetadas, a Comissão deve 
analisar a viabilidade, os custos e os 
benefícios da criação de uma plataforma 
eletrónica de dados dos veículos, 
aproveitando as soluções já existentes e 
implementadas que podem ser utilizadas 
para fornecer acesso internacional a 
dados importantes de inspeções técnicas e 
quilometragem.

Or. en

Alteração 288
Mathieu Grosch

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, que inclua, entre outros, a 
quilometragem e os acidentes graves 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.

Or. de

Alteração 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve analisar a viabilidade, A Comissão deve analisar o meio mais 
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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.

eficaz de colocação em rede dos sistemas 
eletrónicos nacionais de dados dos 
veículos, com vista a facilitar o
intercâmbio das informações relativas à 
inspeção técnica e à quilometragem entre 
as autoridades nacionais competentes. 

Or. fr

Alteração 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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) 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.

b) A Comissão deve igualmente avaliar o 
registo e a conservação dos dados já 
existentes, relevantes em termos de 
segurança, relativos aos veículos 
sinistrados. Entre eles devem constar 
informações mínimas sobre componentes 
substituídos e reparados, relevantes em 
termos de segurança.
Estas informações devem poder ser 
acedidas pelos inspetores, para avaliação 
de um veículo apresentado, e, 
anonimamente, pelos Estados-Membros, 
para o planeamento e a aplicação de 
medidas destinadas a aumentar a 
segurança rodoviária.

Or. de
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Alteração 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 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, 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 e os construtores automóveis, 
através de soluções informáticas.

Or. en

Justificação

As trocas de informações sobre leitura de conta-quilómetros através de soluções informáticas 
são cruciais para reduzir a fraude de quilometragem na venda transfronteiras de carros em 
segunda mão.

Alteração 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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 

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 
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inspeção e os construtores automóveis. inspeção e os construtores automóveis. 
Todos os custos relacionados com a 
introdução da plataforma eletrónica 
devem ser cobertos pelo orçamento da 
UE.

Or. pl

Alteração 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 a evitar as 
duplicações. Essa análise deve estudar a 
forma mais adequada de interligar os 
sistemas nacionais existentes, com vista 
ao intercâmbio das informações relativas
às inspeções técnicas e às leituras dos 
conta-quilómetros entre as autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
inspeção, matrícula e homologação de 
veículos, os centros de inspeção e os 
construtores automóveis.

Or. pl

Alteração 294
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1
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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, 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 analisará ainda a 
possibilidade de incorporar nesta 
plataforma os dados sobre infrações 
rodoviárias transfronteiriças 
contempladas na Diretiva 2011/82/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
visa facilitar o intercâmbio 
transfronteiriço de informações sobre 
infrações às regras de trânsito 
relacionadas com a segurança rodoviária 
a fim de aumentar a segurança 
rodoviária.

Or. es

Alteração 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve continuar a 
controlar na plataforma eletrónica o 
registo e a conservação das 
quilometragens de todos os veículos 
abrangidos pela presente diretiva. As 
quilometragens devem ser introduzidas no 
banco de dados pelos diversos agentes 
envolvidas na manutenção, reparação e 
inspeção do veículo.
Estes dados protegidos pelo anonimato e 
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exclusivamente referentes aos veículos 
devem poder ser acedidos, como um 
documento de identificação dos veículos, 
pelos inspetores para a avaliação de um 
veículo apresentado, assim como pelos 
detentores de veículos.

Or. de

Justificação

Os conta-quilómetros manipulados aumentam os riscos técnicos em termos de segurança 
rodoviária e prejudicam o mercado de veículos usados.

Alteração 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º. No prazo 
de dois anos a contar da data a partir da 
qual o presente regulamento é aplicável, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os resultados dessa 
análise, acompanhando esse relatório de 
uma proposta legislativa, caso se justifique.

Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º e o 
estabelecimento de um sistema de troca de 
informações sobre quilometragem entre 
as bases de dados de quilometragem 
nacionais nos Estados-Membros.

No prazo de dois anos a contar da data a 
partir da qual o presente regulamento é 
aplicável, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho os 
resultados dessa análise, acompanhando 
esse relatório de uma proposta legislativa, 
caso se justifique.

Or. en

Justificação

Um sistema de bases de dados de registos de quilometragem interligadas seria uma forma 
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direta de resolver o problema da fraude de quilometragem, uma vez que permitiria que os 
utilizadores das estradas conhecessem a história do seu veículo além-fronteiras.

Alteração 297
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º. No prazo 
de dois anos a contar da data a partir da 
qual o presente regulamento é aplicável, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os resultados dessa 
análise, acompanhando esse relatório de 
uma proposta legislativa, caso se 
justifique.

Com base nos resultados dessa análise, a 
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente propostas para 
uma maior interoperabilidade e/ou 
normalização dos documentos eletrónicos 
e a possibilidade de suprimir a 
obrigatoriedade da prova de inspeção 
prevista no artigo 10.º. No prazo de dois 
anos a contar da data a partir da qual o 
presente regulamento é aplicável, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os resultados dessa 
análise, acompanhando esse relatório de 
uma proposta legislativa.

Or. en

Alteração 298
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Com base nos resultados dessa análise, a
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º. No prazo 
de dois anos a contar da data a partir da 
qual o presente regulamento é aplicável, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 

A Comissão deve considerar e elaborar 
relatórios sobre a forma mais apropriada 
e rentável de facilitar o acesso 
internacional aos dados essenciais 
necessários para realizar o registo de 
veículos, as leituras de conta-quilómetros 
e os dados relacionados com as inspeções 
técnicas.
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Europeu e ao Conselho os resultados 
dessa análise, acompanhando esse 
relatório de uma proposta legislativa, caso 
se justifique.

Or. en

Justificação

Já existem sistemas que contêm dados fundamentais em formato acessível ao público. É 
correto considerar alternativas às bases de dados combinadas (que restringem o acesso, são 
inflexíveis à adaptação ao longo do tempo e são extremamente dispendiosas). A ligação de 
bases de dados não será provavelmente o melhor método de partilhar informações neste 
caso.

Alteração 299
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Com base nos resultados dessa análise, a
Comissão deve estudar e avaliar medidas 
possíveis, designadamente a possibilidade 
de suprimir a obrigatoriedade da prova de 
inspeção prevista no artigo 10.º. No prazo 
de dois anos a contar da data a partir da 
qual o presente regulamento é aplicável, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os resultados 
dessa análise, acompanhando esse 
relatório de uma proposta legislativa, caso 
se justifique.

A Comissão deve considerar e elaborar 
relatórios sobre a forma mais apropriada 
e rentável de facilitar o acesso 
internacional aos dados essenciais 
necessários para realizar o registo de 
veículos, as leituras de conta-quilómetros 
e os dados relacionados com as inspeções 
técnicas.

Or. en

Alteração 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – parte introdutória



PE507.994v01-00 136/149 AM\931123PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 19.º, com 
vista à:

A Comissão fica habilitada a adotar atos de 
execução nos termos do artigo 19.º, com 
vista à:

Or. pl

Alteração 301
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o anexo I a respeito da disponibilização 
das informações técnicas ao fabricante;

Or. en

Alteração 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– atualização do artigo 2.º, n.º 1, e do artigo 
5.º, n.os 1 e 2, conforme necessário para 
atender a alterações das categorias de 
veículos decorrentes de alterações da 
legislação referida no artigo 3.º, n.º 1;

– atualização apenas da designação das 
categorias de veículos no artigo 2.º, n.º 1, e 
no artigo 5.º, n.os 1 e 2, conforme 
necessário, em caso de alterações das 
categorias de veículos decorrentes de 
alterações da legislação relativa à 
homologação do modelo referida no 
artigo 2.º, n.º 1, sem afetar o âmbito ou a 
periodicidade da inspeção.

Or. pl
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Alteração 303
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– atualização do anexo II, n.º 3, no que 
diz respeito aos métodos e razões para 
reprovação, do anexo V, em caso de 
disponibilidade de métodos de inspeção 
mais eficientes e efetivos, e do anexo I, no 
caso de serem necessárias informações 
adicionais para a execução de uma 
inspeção técnica de veículos:

Or. de

Justificação

Como complemento à alteração 33 [artigo 17.º, travessão 2-A (novo)] do projeto de relatório 
para ter em conta o desenvolvimento da tecnologia automóvel e os métodos de inspeção.

Alteração 304
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – travessão 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– atualização do anexo II, n.º 3, no que 
diz respeito à lista de itens a inspecionar, 
métodos, razões para reprovação e 
avaliação de defeitos, e do anexo V, por 
razões de adaptação à evolução da 
legislação relativa à segurança e 
ambiental da União, e do anexo I, no caso 
de serem necessárias informações 
adicionais para a execução de uma 
inspeção técnica de veículos.

Or. de
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Justificação

Como complemento à alteração 34 [artigo 17.º, travessão 2-B (novo)] do projeto de relatório 
para ter em conta o desenvolvimento da tecnologia automóvel, os métodos de inspeção e a 
legislação europeia.

Alteração 305
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Apresentação de relatórios

O mais tardar [cinco anos a contar da 
data de publicação do presente 
regulamento], a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a implementação e os 
efeitos do presente regulamento, em 
particular no que diz respeito à 
periodicidade das inspeções, a nível de 
harmonização das inspeções técnicas 
periódicas, e à eficácia das disposições 
relativas ao reconhecimento mútuo dos 
certificados de inspeção em caso de nova 
matrícula de veículos originários de outro 
Estado-Membro. O relatório analisará 
também se existe um nível de 
harmonização suficiente para permitir o 
pleno reconhecimento mútuo dos 
certificados de inspeção no conjunto da 
União e se existe necessidade de normas 
europeias superiores para alcançar essa 
meta. Será acompanhado de propostas 
legislativas, se adequado.

Or. en

Alteração 306
Petri Sarvamaa
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 17.º é conferida por um período 
indeterminado [a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º é conferida por um período de 
cinco anos [a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

Or. fi

Alteração 307
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 17.º é conferida por um período 
indeterminado [a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º é conferida por um período de 
cinco anos [a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento]. A 
Comissão apresenta um relatório sobre a 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes da expiração do prazo de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Or. ro

Alteração 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 17.º é conferida por um período 
indeterminado [a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 17.º é conferida por um período de 
cinco anos [a contar da data de entrada em 
vigor do presente Regulamento]. A 
Comissão deve elaborar um relatório 
sobre a delegação de poderes até nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuser, o 
mais tardar três meses antes do final de 
cada período.

Or. pl

Alteração 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes prevista no 
artigo 17.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

3. O Parlamento Europeu ou o Conselho
podem revogar a delegação de poderes 
prevista no artigo 17.º em qualquer 
momento. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A revogação produzirá
efeitos no dia seguinte ao da publicação da 
respetiva decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. pl

Alteração 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Alteração 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados ao abrigo
do artigo 17.º só entram em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da data em que o ato lhes 
foi notificado, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses, por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do
artigo 17.º só entra em vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 
se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não têm
objeções a formular. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses, por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. pl

Alteração 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)



PE507.994v01-00 142/149 AM\931123PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

5-A. Até cinco anos após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação e os efeitos do 
presente regulamento, em particular no 
que se refere à eficácia das disposições 
sobre o âmbito de aplicação, à frequência 
das inspeções técnicas, ao 
reconhecimento mútuo dos certificados de 
inspeção técnica e aos resultados da 
análise relativa à viabilidade da 
introdução de uma plataforma eletrónica 
de dados dos veículos, tal como se indica 
no artigo 15.º. O relatório deve também 
analisar a necessidade de atualizar os 
anexos, nomeadamente à luz dos 
progressos técnicos e da prática. O 
relatório será apresentado após consulta 
do comité referido no artigo 16.º e, se for 
caso disso, será acompanhado de 
propostas legislativas.

Or. pl

Alteração 313
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de regulamento
Artigo -19 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º (novo)
Autorização dos Estados-Membros

Os Estados-Membros estão autorizados a 
estabelecer, relativamente a cada uma das 
disposições da presente diretiva, requisitos 
equivalentes ou mais exigentes para as 
inspeções técnicas efetuadas em veículos 
matriculados no seu território, para 
melhor prossecução dos objetivos da 
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diretiva.

Or. de

Justificação

Indicador da liberdade dos Estados-Membros para estabelecer requisitos vinculativos mais 
exigentes para a supervisão técnica dos veículos matriculados no seu território.

Alteração 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

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.

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 e para assegurar a 
precisão das leituras de conta-quilómetros 
durante a vida inteiro de um veículo.

Or. en

Justificação

É essencial que os Estados-Membros tomem todas as medidas necessárias para assegurar 
que a leitura do conta-quilómetros é fiável e precisa durante a vida inteira de um veículo, 
reconhecendo que, entre a data do registo e a primeira inspeção técnica é o período em que é 
mais provável que haja fraude de quilometragem.

Alteração 315
Dieter-Lebrecht Koch

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.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que as 
manipulações ou interferências com os 
componentes e sistemas dos veículos 
relevantes em termos de segurança e de 
ambiente e com os conta-quilómetros 
sejam consideradas ato punível, devendo as 
sanções aplicáveis ser efetivas, 
proporcionadas, dissuasivas e 
indiscriminadas.

Or. de

Alteração 316
Luis de Grandes Pascual

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

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.

2. Suprimido

Or. es

Justificação

O conta-quilómetros não é um dispositivo formal nem obrigatório para a homologação da 
categoria de um veículo nem para a sua circulação. É um instrumento meramente 
informativo. A base jurídica da proposta não permite a inclusão desta questão. Ao invés, tal 
deveria ser efetuado no quadro da política de defesa do consumidor.

Alteração 317
Inés Ayala Sender



AM\931123PT.doc 145/149 PE507.994v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros que antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
tiverem estabelecido uma maior 
periodicidade para a inspeção técnica dos 
veículos face à estabelecida no artigo 5.º, 
terão um período transitório adicional de 
quatro anos para alinhar a frequência das 
inspeções, salvo para os veículos com 
mais de dez anos, cuja frequência nunca 
poderá ser superior a um ano.

Or. es

Alteração 318
Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Justificação

O anexo I é demasiado específico e desnecessário, uma vez que já é disponibilizada 
informação suficiente para realizar inspeções nas Diretivas CE 715/2007 (artigo 6.º, n.º 1 e 
artigo 3.º, n.º 14, e CE 595/2009, artigo 6.º, n.º 1 e artigo 3.º, n.º 11).

Alteração 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Anexo 1



PE507.994v01-00 146/149 AM\931123PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 320
Philip Bradbourn

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1

Texto da Comissão Alteração

1. Equipamento de travagem Suprimido
1.1. Travagem de serviço
– Descrição geral, incluindo a travagem 
secundária (de emergência) e a 
possibilidade de os ensaios se realizarem 
num banco de ensaio normalizado de 
rolos
– Configuração do sistema
– Comando do travão
– Válvula sensível à carga: localização e 
funcionamento
– Forças de referência
– Tambores
– Discos
– Cintas e calços dos travões
– Travagem pneumática
– Travagem hidráulica
1.2. Travão de estacionamento
– Descrição geral
– Comando do travão de estacionamento
– Eixo ou eixos aos quais é aplicado o 
travão de estacionamento 
– Travão de estacionamento de comando 
eletrónico
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1.3. Travões auxiliares
– Descrição geral
– Comando do travão
1.4. Sistemas de gestão eletrónicos
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Travões de reboques
– Conexões dos travões do reboque: 
descrição geral
– Descrição do sistema de segurança

Or. en

Alteração 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Anexo II – parte 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

 Todos os itens enumerados devem ser 
considerados obrigatórios nas inspeções 
técnicas periódicas dos veículos, exceto os 
marcados com um «X», que dizem respeito 
ao estado dos veículos e à aptidão destes 
para circular na via pública, mas não são 
considerados essenciais numa inspeção 
técnica. 

Todos os itens enumerados devem ser 
considerados obrigatórios nas inspeções 
técnicas periódicas dos veículos, exceto os 
marcados com um «X», que dizem respeito 
ao estado dos veículos e à aptidão destes 
para circular na via pública, mas não são 
considerados essenciais numa inspeção 
técnica. 

Se não for possível inspecionar um 
veículo utilizando um método de inspeção 
recomendado definido no presente anexo, 
o centro de inspeção pode realizar a 
inspeção de acordo com um método 
alternativo aprovado por escrito pela 
autoridade competente apropriada. A 
autoridade competente deve verificar o 
cumprimento das normas de segurança e 
ambientais.
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Or. en

Justificação

A inspeção de veículos específicos, como guindastes móveis, pode exigir métodos específicos 
de inspeção que devem ser autorizados se aprovados pela autoridade competente.

Alteração 322
Mathieu Grosch

Proposta de regulamento
Anexo IV – n.º 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A) Identificação de grandes reparações 
decorrentes de acidentes.

Or. de

Alteração 323
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Anexo V – parte I – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Podem ser utilizados equipamentos 
alternativos que implementem inovações 
tecnológicas de forma neutra desde que 
assegurem uma inspeção de qualidade 
elevada.

Or. en

Alteração 324
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte 1 – parágrafo 1 – alínea a) – travessão 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– verificar a independência formal de 
quaisquer oficinas de reparação 
automóvel.

Or. fr


