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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 
– Debate de orientação 

 

 

I. Introdução 

 

1. A proposta de regulamento relativo à inspeção técnica periódica dos veículos a motor e seus 

reboques e que revoga a Diretiva 2009/40/CE faz parte do pacote da inspeção técnica 

juntamente com o regulamento relativo às inspeções técnicas na estrada e a diretiva relativa aos 

documentos de matrícula dos veículos. O pacote relativo às inspeções técnicas foi apresentado 

ao Conselho em 13 de julho de 2012. 
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2. A finalidade da proposta é estabelecer normas harmonizadas atualizadas para a inspeção técnica 

periódica dos veículos a motor e seus reboques, a fim de reforçar a segurança rodoviária e a 

proteção do ambiente. Pretende-se, com esta proposta, contribuir para o objetivo de reduzir para 

metade, até 2020, o número de vítimas mortais em acidentes de viação, preconizado nas 

orientações para a política de segurança rodoviária de 2011 a 2020. A proposta contribuirá 

também para a redução das emissões associadas à manutenção deficiente dos veículos 

rodoviários.  

 

3. O Grupo dos Transportes Terrestres analisou a avaliação de impacto que acompanha o pacote 

relativo às inspeções técnicas em 7 e 14 de setembro de 2012. A análise da proposta relativa à 

inspeção técnica periódica teve início no dia 21 de setembro e prosseguiu nos dias 

28 de setembro, 5 e 9 de outubro de 2012. Além disso, estavam previstas duas reuniões técnicas 

para 17 e 25 de outubro de 2012. 

 

4. Na reunião de 17 de outubro, o Coreper analisou os projetos de questões apresentadas pela 

Presidência para estruturar o debate ministerial e decidiu alterá-las ligeiramente.  

 

II. Questões para o debate de orientação 

 

5. Atendendo ao exposto, e para permitir aos órgãos preparatórios do Conselho avançar os seus 

trabalhos sobre a referida proposta, deverão ser abordadas as seguintes perguntas e tomadas 

decisões a nível político. Por conseguinte, convidam-se os Ministros a responder às duas 

perguntas infra no Conselho (TTE) de 29 de outubro de 2012: 

 

Pergunta 1: 

Considera que se pode alcançar mais facilmente um nível suficiente de harmonização da 

inspeção através da(s) iniciativa(s) legislativa(s), conforme proposto pela Comissão? 

 

Pergunta 2: 

Considera que a lista de veículos a submeter às inspeções técnicas periódicas e a frequência 

dessas inspeções, conforme proposto pela Comissão, são as forças motrizes mais importantes 

para se alcançarem os objetivos subjacentes da proposta? 

 

_________________ 


