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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
inspeção técnica periódica dos veículos a motor e seus reboques e que revoga a 
Diretiva 2009/40/CE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0380),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2 e o artigo 91.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento 
(C7-0186/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelo Senado francês, a Câmara 
dos Representantes neerlandesa, o Senado neerlandês, o Parlamento sueco e a Câmara dos 
Representantes cipriota, no âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo os quais o projeto de ato legislativo 
não respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 12 de dezembro de 
20121,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e os pareceres da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado Interno e 
da Proteção dos Consumidores (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C… /Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1
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 mantidos em condições 
historicamente corretas e raramente são 
utilizados como veículos de utilização 
diária. Dever-se-á deixar 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.
A regulamentação da inspeção técnica de 
outros tipos de veículos especializados 
deverá igualmente ser deixada aos
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Articulação com as alts. 15, 16 e 17.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de melhor aplicar o princípio 
da liberdade de circulação na União, o 
certificado de inspeção técnica emitido no 
Estado-Membro de matrícula inicial 
deverá ser mutuamente reconhecido entre 
os Estados-Membros para efeitos de 
registo de nova matrícula.

Or. en
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Justificação

Como primeiro passo para o mercado interno no domínio das ITP, propõe-se que os 
Estados-Membros reconheçam mutuamente os certificados de inspeção técnica em caso de 
nova matrícula transfronteiras. A presente alteração está articulada com a alteração 26.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Quando se comprovar que a 
harmonização das inspeções técnicas foi 
conseguida a um nível suficiente, deverão 
ser estabelecidas disposições para o pleno 
reconhecimento mútuo dos certificados de 
inspeção técnica no conjunto da União.

Or. en

Justificação

Devem ser exploradas as possibilidades de desenvolver mais o mercado interno no domínio 
das ITP, como a possibilidade de os detentores de veículos matriculados num 
Estado-Membro se apresentarem à inspeção técnica num outro Estado-Membro. Isto 
permitirá poupar uma viagem desnecessária de retorno ao Estado-Membro onde o veículo 
está matriculado, no caso dos veículos utilizados em transportes internacionais.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para efeitos da inspeção dos veículos, 
especialmente dos seus componentes de 
segurança eletrónicos, é essencial o acesso 
às especificações técnicas de cada veículo.
Os construtores automóveis deverão, por 
conseguinte, não só fornecer o conjunto 
completo de dados que estão na base do 
certificado de conformidade, mas também 
facultar o acesso aos dados necessários 
para se verificar o bom funcionamento dos
componentes que influem na segurança e 

(11) Para efeitos da inspeção dos veículos, 
especialmente dos seus componentes de 
segurança eletrónicos, é essencial o acesso 
às especificações técnicas de cada veículo.
Os construtores automóveis deverão, por 
conseguinte, não só fornecer o conjunto 
completo de dados que estão na base do 
certificado de conformidade, mas também 
facultar o acesso aos dados necessários 
para se verificar o bom funcionamento dos
sistemas que influem na segurança e no 
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no comportamento ambiental do veículo.
As disposições relativas ao acesso aos
dados das operações de manutenção e 
reparação deverão igualmente aplicar-se 
para este efeito, a fim de que os centros de 
inspeção possam aceder a estes dados 
consoante necessário para efetuarem as 
inspeções. Esta questão é de importância 
crucial, especialmente no que respeita aos 
sistemas eletrónicos, pelo que todos os 
componentes instalados pelo construtor 
deverão estar abrangidos.

comportamento ambiental do veículo. Os
dados devem incluir as especificações que 
permitem controlar o funcionamento dos 
sistemas de segurança do veículo, de 
forma a poderem ser testados num 
contexto de inspeções técnicas periódicas, 
a fim de dispor de uma taxa de aprovação 
ou reprovação previsível.

Or. en

Alteração 5
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. Os operadores 
económicos envolvidos na produção, 
venda, aluguer, manutenção ou 
reparação de veículos devem manter as 
suas atividades separadas dos aspetos 
organizacionais, de pessoal e financeiros 
da realização das inspeções técnicas.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A frequência das inspeções deverá (17) A frequência das inspeções deverá 
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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.

estar adaptada ao tipo de veículo. Os 
veículos têm maior probabilidade de 
apresentar deficiências técnicas a partir de 
uma certa idade.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) As normas para as inspeções 
técnicas dos veículos devem ser 
estabelecidas a um elevado nível mínimo 
comum aplicável no conjunto da União e 
permitir que os Estados-Membros que já 
têm níveis de inspeção técnica superiores 
aos requeridos mantenham esses níveis 
mais elevados e os adaptem ao progresso 
técnico, se adequado.

Or. en

Justificação

O regulamento estabelece níveis mínimos de normas técnicas. Os Estados-Membros podem 
manter ou introduzir normas de nível mais elevado.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento estabelece o 
regime de inspeção técnica periódica de 
veículos a realizar com base em normas e 
requisitos técnicos mínimos, a fim de 



PE504.196v01-00 10/25 PR\925430PT.doc

PT

assegurar um nível elevado de segurança 
rodoviária e de proteção ambiental.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor afetos ao transporte de
passageiros, com pelo menos quatro rodas
e não mais de oito lugares sentados, 
excluindo o do condutor – categoria M1;

– Veículos a motor concebidos e 
produzidos primeiramente para o
transporte de pessoas e respetivas 
bagagens, incluindo não mais de oito 
lugares sentados, excluindo o do condutor 
– categoria M1;

Or. en

Justificação

Terminologia adaptada à revisão da Diretiva 2007/46/CE.

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

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor afetos ao transporte de
passageiros, com mais de oito lugares 
sentados, excluindo o do condutor –
categorias M2 e M3;

– Veículos a motor concebidos e 
produzidos primeiramente para o
transporte de pessoas e respetivas 
bagagens, incluindo mais de oito lugares 
sentados, excluindo o do condutor –
categorias M2 e M3;

Or. en

Justificação

Terminologia adaptada à revisão da Diretiva 2007/46/CE.
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Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor com pelo menos quatro 
rodas, afetos normalmente ao transporte
rodoviário de mercadorias e com massa 
máxima autorizada não superior a 3500 kg
– categoria N1;

– Veículos a motor concebidos e 
produzidos primeiramente para o
transporte de mercadorias, tendo uma
massa máxima não superior a 3,5 
toneladas – categoria N1,

Or. en

Justificação

Terminologia adaptada à revisão da Diretiva 2007/46/CE.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Veículos a motor afetos ao transporte de 
mercadorias, com massa máxima
autorizada superior a 3500 kg – categorias 
N2 e N3;

– Veículos a motor concebidos e 
produzidos primeiramente para o
transporte de mercadorias, tendo uma
massa máxima superior a 3,5 toneladas –
categorias N2 e N3;

Or. en

Justificação

Terminologia adaptada à revisão da Diretiva 2007/46/CE.

Alteração 13
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 concebidos e produzidos para 
o transporte de mercadorias ou de 
pessoas, tendo uma massa máxima não 
superior a 3,5 toneladas – categorias O1 e 
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O2,

Or. en

Justificação

Terminologia adaptada á revisão da Diretiva 2007/46/CE.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– Reboques e semirreboques, com massa 
máxima autorizada superior a 3500 kg –
categorias O3 e O4;

– Reboques concebidos e produzidos para 
o transporte de mercadorias ou de 
pessoas, tendo uma massa máxima não
superior a 3,5 toneladas - categorias O3 e 
O4,

Or. en

Justificação

Terminologia adaptada á revisão da Diretiva 2007/46/CE.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 é considerado histórico pelo 
Estado-Membro em que está matriculado 
ou pelas suas autoridades competentes e 
que preenche todas as condições seguintes:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de mais competências discricionárias para definir o que 
consideram como veículo de interesse histórico.
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Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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 substancialmente modificadas e

Or. en

Justificação

Muitos veículos históricos foram modificados ao longo da sua existência. Portanto, apenas as 
modificações substanciais devem impossibilitar que tais veículos sejam considerados 
históricos.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- a sua aparência não se alterou; Suprimido

Or. en

Justificação

A condição proposta seria demasiadamente restritiva, já que a modificação da aparência é 
bastante frequente ao longo do ciclo de vida dos veículos históricos, particularmente no caso 
doa mais antigos.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 3 – 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 

(9) "Inspeção técnica", uma inspeção
destinada a assegurar que um veículo é 
seguro para utilização na via pública e 
satisfaz as características ambientais 
requeridas;
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ou da entrada em circulação, ou à data do 
retroequipamento;

Or. en

Justificação

A definição deve ser clarificada e adaptada à finalidade da inspeção técnica periódica que 
consiste em avaliar o correto funcionamento dos sistemas de segurança e ambientais. A 
homologação do modelo apenas deve constituir uma referência temporal para compreender 
que requisitos de segurança e ambientais correspondem ao veículo. Estes requisitos não 
devem referir-se às partes ou componentes do veículo propriamente ditas.

Alteração 19
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 gratuitamente aos centros de 
inspeção e aos fabricantes de 
equipamentos de inspeção, ou à autoridade 
competente se for o caso, o acesso às 
informações técnicas previstas no anexo I 
necessárias à execução das inspeções. Para 
os fabricantes de equipamentos de 
inspeção, a informação incluirá os dados 
requeridos para permitir que os referidos 
equipamentos efetuem uma avaliação de 
aprovação ou de reprovação do 
funcionamento dos sistemas de controlo 
eletrónico do veículo. 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.

Or. en

Justificação

É importante que os fabricantes de equipamentos de inspeção tenham acesso aos dados de 
que necessitam para desenvolver equipamentos que funcionem adequadamente.
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Alteração 20
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 daí em diante;

Or. en

Justificação

A frequência da inspeção técnica de motociclos deve também ser ponderada pelo ónus 
financeiro e administrativo para os detentores destes últimos. Para realizar o objetivo de uma 
segurança rodoviária reforçada, é necessário encontrar um equilíbrio entre a frequência das 
inspeções e o ónus adicional para os cidadãos. Importa evitar ónus desnecessários e 
inadequados aos detentores de motociclos. A fórmula “4+2+2” é mais proporcionada neste 
caso.

Alteração 21
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 daí em 
diante;

Or. en

Justificação

A frequência “4+2+2” das inspeções a estas categorias de veículos é mais proporcionada 
em relação aos objetivos que se pretende atingir.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – travessão 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- Outras categorias de veículos: a 
intervalos definidos pelo Estado-Membro 
de matrícula.

Or. en

Justificação
Os Estados-Membros devem poder estabelecer a frequência das inspeções das categorias de 
veículos não regidas por outras disposições do artigo 5.º.

Alteração 23
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

Justificação

A disposição proposta envolve o risco associado de manipulação de conta-quilómetros.

Alteração 24
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

Justificação

Os detentores de veículos devem poder contar com o certificado de inspeção técnica válido 
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em caso de nova matrícula. O aspeto transfronteiras de novos registos de matrícula é regido 
pelo disposto na alteração 26.

Alteração 25
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, pelo método aplicável prescrito no 
mesmo ponto. A inspeção pode também 
incluir a verificação da correspondência 
das partes e componentes do veículo com 
as características de segurança e 
ambientais requeridas que estiverem em 
vigor na altura da homologação ou, se for 
o caso, na altura do reequipamento. 

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os certificados de inspeção técnica 
serão mutuamente reconhecidos por todos 
os Estados-Membros para efeitos de novo 
registo de matrícula de um veículo 
transferido de um Estado-Membro para 
outro, desde que o certificado seja válido 
em termos da frequência aplicável no 
Estado-Membro em que o veículo é de 
novo matriculado.

Or. en
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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 no domínio das ITP. A alteração tem em conta a recente jurisprudência do Tribunal 
de Justiça da UE (C-150/11). 

Alteração 27
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 os 
requisitos mínimos de qualificação e 
formação estabelecidos no anexo VI. Os 
Estados-Membros podem introduzir 
requisitos de competência e formação 
profissional adicionais. 

Or. en

Justificação

Os requisitos de competência e formação profissional estabelecidos no Anexo VI são 
requisitos mínimos, devendo os Estados-Membros poder introduzir requisitos adicionais.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Uma pessoa 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. en

Justificação

Para reforçar a independência dos inspetores, é necessário que a mesma pessoa não tenha 
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participado na reparação e manutenção do veículo e, entretanto, na própria inspeção deste 
último.

Alteração 29
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 
entre as autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela inspeção, a matrícula e a 
homologação de veículos, os centros de 
inspeção, os fabricantes de equipamento 
de inspeção e os construtores automóveis.

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 17 – parte introdutória

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 
delegados nos termos do artigo 18.º, com 
vista à:

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 17 – 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 

- atualização apenas da designação da 
categoria de veículo no artigo 2.°, n.° 1, e
no artigo 5.°, n.ºs 1 e 2, conforme 
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veículos decorrentes de alterações da 
legislação referida no artigo 3.º, n.º 1;

necessário, em caso de alterações das 
categorias de veículos decorrentes de 
alterações da legislação relativa à 
homologação do modelo referida no artigo 
2.°, n.º 1, sem afetar o âmbito ou a 
periodicidade da inspeção,

Or. en

Justificação

O texto foi clarificado para assegurar que qualquer alteração nas categorias de veículos está 
ligada a alterações da legislação relativa à homologação do modelo. Isto dará à Comissão 
flexibilidade necessária para garantir a coerência entre as alterações de categorias de 
veículos na homologação do modelo e na legislação ITP, estabelecendo entretanto limites 
claros a essa delegação de poderes.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 17 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- atualização dos anexos à luz da evolução 
técnica ou das alterações da legislação 
internacional ou da União.

- atualização dos elementos não essenciais 
de:

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 17 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o Anexo II, no que diz respeito aos 
métodos e razões para reprovação, e o 
Anexo V, em caso de disponibilidade de 
métodos de inspeção mais eficientes e 
efetivos,

Or. en
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Justificação

Trata-se de clarificar os limites da delegação de poderes na Comissão.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 17 – travessão 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o Anexo II, n.º 3, no que diz respeito à 
lista de itens a inspecionar, métodos, 
razões para reprovação e avaliação de 
deficiências, e o Anexo V, por razões de 
adaptação à evolução da legislação 
relativa à segurança e ambiental da 
União.

Or. en

Justificação

Trata-se de clarificar os limites da delegação de poderes na Comissão.

Alteração 35
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 competência para adotar atos 
delegados prevista no artigo 17.º é 
conferida na Comissão por um período de 
cinco anos [a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento]. O mais 
tardar, nove meses antes do fim do 
período de cinco anos, a Comissão 
elaborará um relatório sobre a delegação 
de poderes. A delegação de poderes será 
tacitamente prolongada por períodos de 
duração idêntica, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho se opuserem a 
esse prolongamento até três meses antes 
do final de cada período, o mais tardar.

Or. en
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Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Relatório

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, ao 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. O relatório será apresentado após 
consulta ao comité referido no artigo 16.º 
e será acompanhado de propostas 
legislativas, se adequado.

Or. en

Justificação

A Comissão deve apresentar aos co-legisladores um relatório sobre a implementação do 
regulamento. O relatório deve analisar, entre outros, as opções para maior avanço no 
sentido de um mercado interno no domínio da ITP.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão

I. Normas existentes na UE sobre a inspeção técnica periódica dos veículos a motor. 
A Diretiva 2009/40/CE estabelece normas mínimas para a inspeção técnica regular de 
veículos. É aplicável a veículos ligeiros, veículos de transporte coletivo de passageiros e 
veículos pesados de transporte de mercadorias e seus reboques, mas não a scooters e 
motociclos.

II. A nova proposta para a inspeção técnica de veículos a motor

A Comissão apresentou novas regras para a inspeção técnica de veículos que visam reforçar 
mais a segurança rodoviária e assegurar um elevado nível de proteção ambiental. A proposta é 
conforme com os objetivos de segurança rodoviária estabelecidos no Livro Branco “Roteiro 
para um espaço único europeu no domínio dos transportes”. 
A proposta baseia-se no estabelecimento de normas mínimas comuns a nível do conjunto da 
UE para a inspeção técnica de veículos, sendo os Estados-Membros livres de avançar mais e 
introduzir normas mais elevadas, se tal considerarem adequado.

Os principais elementos da proposta são:
1. Inspeções técnicas obrigatórias para scooters e motociclos no conjunto da UE. O âmbito da 
inspeção de veículos a motor deve ser alargado a este grupo de utilizadores da estrada que é o 
de mais alto risco. Os reboques ligeiros (massa inferior a 3,5 toneladas) também devem ser 
sujeitos a inspeção. Estas categorias de veículos estão atualmente excluídas do sistema da UE. 
A sua inspeção continua ao arbítrio dos Estados-Membros.

2. Aumentar a frequência das inspeções técnicas periódicas de certas categorias de veículos. 
Atualmente, os automóveis e furgões (até 3,5 toneladas) com idade superior a seis anos são 
sujeitos a inspeções com uma periodicidade mínima de 2 em 2 anos. Propõe-se que, após seis 
anos de idade, sejam inspecionados anualmente. Significa isto uma mudança da periodicidade 
para 4-2-1, em vez dos atuais 4-2-2. A fórmula 4-2-1 também é proposta para scooters e 
motociclos. Além disso, propõe-se um aumento da frequência das inspeções de automóveis e 
furgões com quilometragem elevada (160.000 km). Estes veículos deverão ser inspecionados 
anualmente, após a primeira inspeção (4-1-1 em vez dos 4-2-2 existentes) se, na data da 
primeira inspeção tiverem atingidos mais de 160.000 km. Isto tornará as suas inspeções 
conformes com as de outros veículos de alta quilometragem, como os táxis, as ambulâncias, 
etc.
3. Propõe-se o estabelecimento de um nível mínimo de requisitos em matéria de qualificações 
e formação profissional para os inspetores.
4. Melhorar a qualidade das inspeções técnicas dos veículos através do estabelecimento de 
normas mínimas comuns para deficiências e equipamento.
5. Lutar contra a fraude de quilometragem com leituras da quilometragem registada.
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6. Sujeitar os componentes eletrónicos da segurança a inspeção obrigatória.

Parlamentos nacionais: FR, NL, SE e CY alegaram formalmente que a proposta infringe o 
princípio da subsidiariedade da UE.

Posição do relator

Durante o debate parlamentar, importa examinar cuidadosamente se as medidas propostas são 
proporcionadas para os objetivos pretendidos. O impacto das medidas propostas para os 
cidadãos deve ser cuidadosamente avaliado, a fim de evitar ónus financeiros e administrativos 
desnecessários. È necessário chegar a um resultado equilibrado. 
Tendo em conta o que precede, o relator propõe:

1. Frequência das inspeções e categorias de veículos: o relator apoia a proposta da Comissão 
no que diz respeito à inspeção técnica de scooters e motociclos, na medida em que 
representam um grupo de risco mais elevado de utilizadores. Porém, parece mais 
proporcionado alterar a frequência de 4-2-1 para 4-2-2 no que diz respeito a estas categorias 
de veículos. A fórmula 4-2-2 também constitui uma abordagem equilibrada para a inspeção de 
carrinhas e veículos ligeiros, pois diversos estudos sobre a relação entre acidentes e 
deficiências técnicas chegam a resultados ambíguos em termos de inspeções mais frequentes 
sobre a segurança rodoviária. Não obstante, a Comissão deve acompanhar mais e avaliar esta 
questão, transmitindo os respetivos resultados aos co-legisladores. Deve permitir-se que os 
Estados-Membros introduzam inspeções mais frequentes. O critério da quilometragem pode 
suscitar questões no que diz respeito à manipulação dos conta-quilómetros. Propõe-se, 
portanto, que este elemento seja retirado da proposta.

2. Os requisitos técnicos e os métodos de inspeção estabelecidos nos Anexos devem ser 
considerados como normas mínimas da UE. Os Estados-Membros devem ter a faculdade de 
manter ou introduzir normas de maior nível. Este princípio foi estabelecido no artigo 6.º, n.º 2, 
da proposta. O relator sugere alterações destinadas a reforçá-lo. O mesmo é válido para os 
requisitos de qualificação dos inspetores, que também devem ser considerados como os 
mínimos.

3. É crucial que as inspeções técnicas dos veículos sejam realizadas por inspetores bem 
qualificados, formados e independentes. Propõe-se o reforço da independência dos inspetores, 
assim como da eliminação de possíveis conflitos de interesses. 

4. Veículos de interesse histórico: tem-se considerado que os veículos históricos devem estar 
isentos do âmbito da legislação da UE. Os Estados-Membros devem dispor de maiores 
competências para o estabelecimento dos seus próprios requisitos nacionais para a definição e 
inspeção de tais veículos. Embora a proposta constitua uma base sólida para futuro debate, o 
relator considera a definição de veículos de interesse histórico demasiado rigorosa e sugere 
que esta seja alterada de modo a torná-la mais flexível.

5. No caso do novo registo de matrícula de veículos, recomenda-se que se tenha em conta a 
recente decisão do Tribunal de Justiça da UE (C-150/11).
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6. Atos delegados: embora seja necessário um certo grau de flexibilidade para assegurar que a 
legislação acompanhe o desenvolvimento tecnológico, o texto da Comissão é relativamente 
ambíguo. Assim, o relator sugere que se estabeleçam limites mais precisos para a delegação 
de poderes na Comissão.  


