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DIRECTIVA 2002/.../CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera a Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa

à aproximação das legislações dos Estados-Membros

respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança

nos veículos de menos de 3,5 toneladas

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 1 do artigo 71.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social 2,

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 96 E de 27.3.2001, p. 330.
2 JO C 260 de 17.9.2001, p. 30.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 31 de Maio de 2001 (JO C 47E de 21.5.2002, p. 156),

posição comum do Conselho de ... (ainda não publicada no Jornal Oficial) e decisão do
Parlamento Europeu de ... (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) O artigo 153.º do Tratado dispõe designadamente que, a fim de assegurar um elevado nível de

defesa dos consumidores, a Comunidade contribuirá para a protecção da saúde, da segurança

e dos interesses económicos dos consumidores.

(2) Na sua Resolução de 13 de Março de 1984 1, o Parlamento Europeu definiu como medida

prioritária o uso obrigatório de cintos de segurança em todas as estradas e ruas, tanto na

cidade como no campo. Na sua Resolução de 18 de Fevereiro de 1986 2, o Parlamento

Europeu sublinhou a necessidade de tornar o uso do cinto de segurança obrigatório para todos

os passageiros, incluindo as crianças, excepto em veículos de serviço público.

(3) A Directiva 91/671/CEE 3 determina a utilização obrigatória de dispositivos de retenção para
crianças em assentos equipados com cintos de segurança. Aquela directiva não especifica o
tipo de dispositivo de retenção para crianças considerado adequado e permite o transporte de
crianças não seguras por um dispositivo de retenção adequado nos casos em que tal sistema
não esteja disponível.

(4) É necessário que as regras relativas à utilização destes dispositivos se tornem mais estritas,
caminhando-se assim para a aplicação do princípio da utilização obrigatória, referido no
segundo parágrafo do artigo 2.º da referida directiva.

(5) Com a Decisão 97/836/CE do Conselho 4, a Comunidade aderiu ao Acordo da Comissão
Económica para a Europa das Nações Unidas relativo à adopção de prescrições técnicas
uniformes aplicáveis aos veículos de rodas, aos equipamentos e às peças susceptíveis de
serem montados ou utilizados num veículo de rodas e às condições de reconhecimento
recíproco das homologações emitidas em conformidade com essas prescrições.

                                                
1 JO C 104 de 16.4.1984, p. 38.
2 JO C 68 de 24.3.1986, p. 35.
3 JO L 373 de 31.12.1991, p. 26.
4 JO L 346 de 17.12.1997, p. 78.
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(6) Com a sua adesão ao referido Acordo, a Comunidade aderiu a uma lista definida de
regulamentos estabelecidos nos termos desse Acordo, incluindo o respeitante à homologação
de dispositivos de retenção para crianças que viajem em veículos a motor.

(7) Se bem que o número de crianças mortas em acidentes de automóvel seja relativamente
reduzido em comparação com o de crianças mortas na situação de peões ou ciclistas, importa
reforçar a regulamentação comum sobre a protecção das crianças. A investigação revelou, em
particular, que a utilização de dispositivos de retenção para crianças pode contribuir
substancialmente para reduzir a gravidade das lesões em caso de acidente de viação e que o
risco de lesões mais graves em acidentes é maior para as crianças que não utilizem
dispositivos de retenção.

(8) Todavia, é conveniente que os Estados-Membros possam, mediante acordo prévio da

Comissão e tendo em conta situações muito específicas, autorizar determinadas derrogações

relativamente aos transportes no seu território. Por outro lado, os Estados-Membros deverão

tomar as medidas necessárias para evitar abusos.

(9) Uma vez que são cada vez mais numerosos os veículos das categorias M2 e M3 equipados

com cintos de segurança em conformidade com as Directivas 96/36/CE 1, 96/37/CE 2

e 96/38/CE 3 da Comissão, é lógico que se exija que os passageiros sentados os usem.

Os passageiros dos veículos das categorias M2 e M3 deverão ser informados da obrigação de

usarem cintos de segurança sempre que o veículo esteja em andamento.

                                                
1 Directiva 96/36/CE da Comissão, de 17 de Junho de 1996, que adapta ao progresso técnico a

Directiva 77/541/CEE do Conselho relativa aos cintos de segurança e aos sistemas de
retenção dos veículos a motor (JO L 178 de 17.7.1996, p. 15).

2 Directiva 96/37/CE da Comissão, de 17 de Junho de 1996, que adapta ao progresso técnico a
Directiva 74/408/CEE do Conselho relativa ao arranjo interior dos veículos a motor
(resistência dos bancos e da sua fixação) (JO L 186 de 25.7.1996, p. 28).

3 Directiva 96/38/CE da Comissão, de 17 de Junho de 1996, que adapta ao progresso técnico a
Directiva 76/115/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-
-Membros respeitantes às fixações dos cintos de segurança dos veículos a motor (JO L 187
de 26.7.1996, p. 95).
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(10) Não existem actualmente estudos reconhecidos a nível comunitário sobre a utilização de

dispositivos de segurança por crianças de idade inferior a três anos nos veículos das

categorias M2 e M3. Dada a importância de proteger as crianças contra qualquer tipo de

acidente, a Comissão deverá efectuar aquele tipo de estudos para determinar qual o regime

comunitário mais adequado a aplicar às crianças que viajem nestes veículos. No entanto,

enquanto tais estudos não estiverem realizados, convém que os Estados-Membros possam

escolher o regime a aplicar.

(11) A evolução técnica é constante no domínio dos dispositivos de segurança. É, pois,

conveniente prever um mecanismo de adaptação técnica.

(12) As medidas necessárias à execução da presente directiva serão aprovadas nos termos da

Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício

das competências de execução atribuídas à Comissão 1,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.º

A Directiva 91/671/CEE é alterada do seguinte modo:

1) O título passa a ser o seguinte: "Directiva do Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, relativa

à utilização obrigatória de cintos de segurança e de dispositivos de retenção para crianças em

veículos";

2) O artigo 1.º passa a ter a seguinte redacção:

                                                
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
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"Artigo 1.º

1. A presente directiva é aplicável a todos os veículos a motor das categorias M1, M2 e

M3, e N1, N2 e N3, tal como definidas no Anexo II da Directiva 70/156/CEE *, destinados a

circular em estrada, que tenham pelo menos quatro rodas e uma velocidade máxima de

projecto superior a 25 km/h.

2. Para efeitos da presente directiva:

– as definições de dispositivos de segurança, incluindo os cintos de segurança e os

dispositivos de retenção para crianças, no que respeita aos veículos das categorias M1 e

N1, e seus componentes são as constantes do Anexo I da Directiva 77/541/CEE **,

– entende-se por "virado para a retaguarda" o facto de um assento estar orientado no

sentido oposto ao sentido normal da marcha.

3. Os dispositivos de retenção para crianças são classificados em cinco "grupos de massa":

a) O grupo 0, para crianças de peso inferior a 10 kg;

b) O grupo 0+, para crianças de peso inferior a 13 kg;

c) O grupo I, para crianças de peso compreendido entre 9 kg e 18 kg;
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d) O grupo II, para crianças de peso compreendido entre 15 kg e 25 kg;

e) O grupo III, para crianças de peso compreendido entre 22 kg e 36 kg.

4. Os dispositivos de retenção para crianças podem ser de duas classes:

a) A classe integral, que compreende uma combinação de precintas ou componentes

flexíveis com uma fivela de fecho, dispositivo de regulação, peças de fixação e, em

alguns casos, uma cadeira adicional e/ou um escudo contra impactos, capaz de ser

fixada por meio da(s) sua(s) própria(s) precinta(s) integral(ais);

b) A classe não-integral, que pode compreender um dispositivo de retenção parcial que,

quando utilizado juntamente com um cinto de segurança para adultos passado em volta

do corpo da criança ou disposto de forma a reter o dispositivo no qual a criança está

colocada, constitui um dispositivo de retenção para crianças completo.

_________________
* Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das

legislações dos Estados-Membros respeitantes à homologação dos veículos a motor e seus
reboques (JO L 42 de 23.2.1970, p. 1). Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 2001/116/CE (JO L 18 de 21.1.2002, p. 1).

** Directiva 77/541/CEE do Conselho, de 28 de Junho de 1977, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos cintos de segurança e aos sistemas de
retenção dos veículos a motor (JO L 220 de 29.8.1977, p. 95). Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 2000/3/CE da Comissão (JO L 53 de 25.2.2000,
p. 1).";
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3) O artigo 2.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 2.º

1. Veículos das categorias M1, N1, N2 e N3:

a) i) Os Estados-Membros devem exigir que todos os ocupantes de veículos em

circulação das categorias M1, N1, N2 e N3 utilizem os dispositivos de segurança

que equipam os veículos.

As crianças de altura inferior a 150 cm, ocupantes dos veículos das categorias M1,

N1, N2 e N3 equipados com dispositivos de segurança, devem ser seguras por um

dispositivo de retenção para crianças das classes integral ou não-integral, na

acepção das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 1.º, adequado ao peso da criança nos

termos do n.º 3 do artigo 1.º.

Nos veículos das categorias M1, N1, N2 e N3 que não estejam equipados com

dispositivos de segurança:

– não podem viajar crianças de idade inferior a três anos,

– sem prejuízo da subalínea ii), as crianças de idade igual ou superior a três

anos e de altura inferior a 150 cm não devem ocupar os assentos dianteiros."
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ii) Os Estados-Membros podem permitir que, no seu território, as crianças de altura

inferior a 150 cm mas não inferior a 135 cm viajem seguras por um cinto de

segurança para adultos. Estes limites de altura são reanalisados nos termos do

n.º 2 do artigo 7.º-B;

iii) Os Estados-Membros podem, no entanto, permitir que, no seu território, as

crianças referidas nas subalíneas i) e ii) viajem de táxi sem serem seguras por um

dispositivo de retenção para crianças. Todavia, quando viajarem em táxis sem

dispositivos de retenção, as referidas crianças não devem ocupar os assentos

dianteiros;

b) As crianças não podem utilizar um dispositivo de retenção virado para a retaguarda

colocado sobre um assento de passageiro protegido com almofada de ar frontal, a menos

que a almofada de ar tenha sido desactivada, o que inclui os casos em que essa almofada

seja automaticamente desactivada de forma satisfatória;

c) Os dispositivos de retenção para crianças utilizados devem estar em conformidade com

as normas do Regulamento n.º 44/03 da Comissão Económica para a Europa das Nações

Unidas ou da Directiva 77/541/CEE ou das respectivas adaptações posteriores;

d) Até ... *, os Estados-Membros podem autorizar a utilização de dispositivos de retenção

para crianças homologados de acordo com as normas nacionais em vigor nos Estados-

-Membros à data da colocação em serviço do dispositivo ou de acordo com normas

nacionais equivalentes ao Regulamento n.º 44/03 da Comissão Económica para a

Europa das Nações Unidas ou à Directiva 77/541/CEE.

                                                
* Cinco anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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2. Veículos das categorias M2 e M3:

a) Os Estados-Membros devem exigir que todos os ocupantes de idade igual ou superior a

três anos, de veículos em circulação das categorias M2 e M3, utilizem, sempre que estejam

sentados, os dispositivos de segurança que equipam os veículos.

Os dispositivos de retenção para crianças devem ser homologados em conformidade com as

alíneas c) e d) do n.º 1;

b) Os passageiros de veículos das categorias M2 e M3 devem ser informados da obrigação de

usarem cintos de segurança sempre que estejam sentados e o veículo esteja em andamento.

A informação deve ser dada de um ou mais dos seguintes modos:

– pelo condutor,

– pelo revisor, guia ou pessoa nomeada chefe do grupo,

– por meios audiovisuais (por exemplo, vídeo),

– através de avisos e/ou o pictograma determinado pelos Estados-Membros em

conformidade com o modelo comunitário reproduzido no Anexo, apostos de forma

destacada em cada assento.";

4) O artigo 4.º é suprimido;

5) O artigo 6.º passa a ter a seguinte redacção:
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"Artigo 6.º

Os Estados-Membros podem, relativamente aos transportes no seu território e mediante

acordo prévio da Comissão, conceder outras derrogações além das previstas no artigo 5.º

a fim de:

– atender a condições físicas específicas ou a circunstâncias específicas de duração

limitada,

– permitir o exercício eficaz de determinadas actividades profissionais,

– assegurar o bom funcionamento das actividades ligadas a serviços de ordem pública, de

segurança ou de emergência,

– autorizar que, quando a instalação de dois dispositivos de retenção para crianças nos

assentos traseiros de veículos das categorias M1 e N1 impedir, por falta de espaço, a

instalação de um terceiro dispositivo, uma terceira criança, de idade igual ou superior a

três anos e de altura inferior a 150 cm, seja segura por um cinto de segurança para

adultos,

– autorizar que, nos assentos não dianteiros de veículos das categorias M1 e N1, quando

se trate de um transporte ocasional de curta distância e o veículo em causa não disponha

de dispositivos de retenção para crianças ou de um número suficiente desses

dispositivos, as crianças de idade igual ou superior a três anos sejam seguras por um

cinto de segurança para adultos,

– ter em conta as condições específicas de circulação dos veículos das categorias M2 e

M3 afectos ao transporte local e que circulem em zonas urbanas ou em aglomeração, ou

nos quais sejam autorizados lugares de pé.";
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6) São inseridos os seguintes artigos:

"Artigo 6.º-A

Os Estados-Membros podem, mediante acordo prévio da Comissão, autorizar derrogações

temporárias que não as previstas nos artigos 5.º e 6.º, a fim de, no respeito da regulamentação

do Estado-Membro em causa e tendo em vista operações de transporte local, nomeadamente

os transportes escolares, permitir o transporte, em veículos das categorias M2 e M3, de um

número de crianças sentadas superior ao número de lugares sentados disponíveis equipados

com cintos de segurança.

O prazo de vigência destas derrogações, a fixar pelo Estado-Membro, não pode ser superior a

cinco anos a contar de ... *.

Artigo 6.º-B

Os Estados-Membros podem autorizar, relativamente aos transportes no seu território,

derrogações temporárias que não as previstas nos artigos 5.º e 6.º, a fim de, no respeito da

regulamentação do Estado-Membro em causa, permitir o transporte em assentos que não os

assentos dianteiros dos veículos das categorias M1 e N1 de um número de pessoas superior ao

número de lugares sentados disponíveis equipados com cintos de segurança ou dispositivos de

retenção.

O prazo de vigência dessas derrogações, a fixar pelo Estado-Membro, não pode ser superior a

seis anos a contar de ... *.";

                                                
* Data de entrada em vigor da presente directiva.
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7) São inseridos os seguintes artigos:

"Artigo 7.º-A

1. Para ter em conta o progresso técnico, os artigos 2.º e 6.º podem ser adaptados nos

termos do n.º 2 do artigo 7.º-B.

2. A Comissão deve continuar a efectuar estudos sobre os dispositivos de segurança mais

adequados, tendo em vista melhorar a protecção de todos os passageiros contra todos os tipos

de acidentes. Deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre os

resultados desses estudos bem como sobre a aplicação da presente directiva, nomeadamente,

sobre as derrogações autorizadas pelos Estados-Membros por força do artigo 6.º, a fim de

avaliar tanto a oportunidade de um reforço das medidas de segurança como a necessidade de

uma maior harmonização. Com base no relatório, a Comissão deve apresentar as eventuais

propostas adequadas.

Artigo 7.º-B

1. A Comissão é assistida por um comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O período previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.
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3. O comité aprovará o seu regulamento interno.

* JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).";

8) É aditado o Anexo cujo texto consta do Anexo da presente directiva.

Artigo 2.º

Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva antes de ... * e informar

imediatamente a Comissão desse facto.

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As

modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

Artigo 3.º

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

Europeias.

                                                
* Três anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 4.º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em , em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO
"ANEXO

MODELO COMUNITÁRIO DO PICTOGRAMA APOSTO DE FORMA DESTACADA

EM CADA ASSENTO EQUIPADO DE CINTO DE SEGURANÇA

DE VEÍCULOS DAS CATEGORIAS M2 E M3 ABRANGIDOS PELA

DIRECTIVA 91/671/CEE

(Cor: figura a branco sobre fundo azul)

"
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CONSELHO DA
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Bruxelas, 14 de Novembro de 2002
(OR. en)

Dossier Interinstitucional:
2000/0315 (COD)

10927/1/02
REV 1 ADD 1 REV 1

TRANS 203
CODEC 903

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 14 de Novembro de 2002 tendo em

vista a aprovação da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos
veículos de menos de 3,5 toneladas

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

Tendo em conta o artigo 71.º do Tratado CE, e no quadro do processo de co-decisão nos

termos do artigo 251.º do Tratado CE, o Conselho adoptou a sua posição comum sobre um

projecto de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a

Directiva 91/671/CEE 1 do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-

-Membros respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos veículos de menos

de 3,5 toneladas em 14 de Novembro de 2002.

Ao tomar esta posição, o Conselho tomou em conta o parecer do Parlamento Europeu na sua

primeira leitura de 31 de Maio de 2001 2 e o parecer do Comité Económico e Social emitido

em 11 de Julho de 2001 3. O Comité das Regiões renunciou ao direito de emitir um Parecer 4.

O objectivo do projecto de directiva é o de melhorar a segurança rodoviária, em particular das

crianças, definindo um quadro regulamentar relativo ao uso e condições de uso dos cintos de

segurança e de dispositivos de retenção para crianças e respectivas normas técnicas. Em

termos concretos, o projecto de directiva amplia o âmbito de aplicação da

Directiva 91/671/CEE e exige que qualquer ocupante de um veículo (veículos M1, M2, M3,

N1, N2 e N3 tal como definido no Anexo II da Directiva 70/156/CEE 5) use o cinto de

segurança, caso esteja instalado, e que as crianças que viajam em automóveis de passageiros e

furgonetas (veículos M1 e N1) sejam seguras por um sistema de retenção adequado.

                                                
1 JO L 373, 31.12.1991, p. 26.
2 JO C 47E, 21.2.2002, p. 156.
3 JO C 260, 17.9.2001, p. 30.
4 Carta de 19.6.2001.
5 JO L 42, 23.2.1970, p. 1.
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II. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

O Conselho apoia inteiramente o objectivo geral da proposta da Comissão, ou seja, um uso

mais rigoroso dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças em todos os

tipos de veículos. Por conseguinte, procura assegurar um nível máximo de protecção para

todos os ocupantes em todas as categorias de veículos em causa, tornando obrigatório o uso

de cintos de segurança ou de sistemas de retenção para crianças; sem prejuízo de disposições

transitórias (continuação das normas nacionais por um período até cinco anos a contar da

entrada em vigor da directiva), os sistemas de retenção para crianças devem estar em

conformidade com as normas do Regulamento CEE-NU 44/03 ou com a

Directiva 77/541/CEE. Todavia, um certo nível de flexibilidade nas condições de uso dos

sistemas de retenção – sob forma de isenções da obrigação geral de utilizar estes dispositivos

– faz parte do compromisso alcançado pelo Conselho na sua posição comum. O projecto de

Directiva 91/671/CEE alterada compreenderá as seguintes derrogações:

– uma primeira categoria de derrogações é concedida a nível comunitário; estas
derrogações (já existentes) dizem respeito a razões de saúde graves;

– uma segunda categoria de derrogações pode ser concedida, com o acordo da
Comissão, pelos Estados-Membros, para o transporte no seu território, por forma
a resolver algumas situações específicas. As três derrogações já existentes estão
confirmadas, enquanto estão a ser acrescentadas mais três: as últimas derivam da
obrigação generalizada de uso dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção
para crianças;

– uma terceira categoria de derrogações temporárias pode ser concedida, com o
acordo da Comissão, pelos Estados-Membros, para o transporte no seu território,
por forma a solucionar, em especial, operações de transporte locais; estas
derrogações não podam ultrapassar os cinco anos a contar da data de entrada em
vigor da directiva;

– por fim, uma quarta categoria de derrogações temporárias, limitada a um máximo
de 6 anos a partir da data de entrada em vigor da directiva, diz respeito a situações
em que o número de pessoas sentadas, com excepção dos bancos da frente, em
veículos particulares é superior ao número de cintos de segurança ou de sistemas
de retenção para crianças instalados (a denominada derrogação "famílias
numerosas").

De salientar que as duas últimas categorias de derrogações estão sujeitas à observância
das normas do Estado-Membro em causa.
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As provas científicas disponíveis actualmente a nível comunitário relativas aos sistemas de
segurança para crianças com idade inferior a três anos em veículos das categorias M2 e M3
não são consideradas suficientes para justificar já nesta fase a determinação das disposições
comunitárias mais adequadas a aplicar a esta categoria de ocupantes que viajam nesses
veículos. Enquanto se aguarda que a Comissão conclua os estudos sobre tais disposições
comunitárias, os Estados-Membros decidirão com base nas suas próprias disposições
nacionais.

Alterações do Parlamento Europeu

O Conselho aceitou a alteração 5 sobre as derrogações (já existentes ou novas), que podem ser
concedidas pelos Estados-Membros numa base permanente.

O Conselho aceitou o conteúdo das alterações 2, 3 e 6.

– As alterações 2 e 3, relativas ao uso de cintos de segurança de adultos pelas crianças,
propõem que – para os veículos das categorias M1 e N1 – qualquer criança com mais
de 150 cm de altura possa utilizar um cinto de segurança de adultos; todavia, estas
alterações não se dirigem às crianças com mais de 12 anos com altura inferior a 150 cm.
Por conseguinte, a posição comum do Conselho prevê que – para os veículos das
categorias M1, N1, N2 e N3 – qualquer criança com altura superior a 150 cm pode usar
um cinto de segurança de adulto. Os Estados-Membros podem conceder o mesmo no
seu território, às crianças com mais de 135 cm de altura. Consequentemente, qualquer
criança com menos de 150 cm ou 135 cm de altura – conforme o caso – deve ser segura
por um sistema de retenção para crianças, excepto as crianças com idade inferior a três
anos de idade que viajam em autocarros (veículos M2 e M3).

– A alteração 6 propõe que se acrescente um novo artigo solicitando à Comissão que
apresente um relatório até 1 de Agosto de 2004 sobre a necessidade de medidas ainda
mais rigorosas acompanhadas, se for adequado, de propostas. Além disso, no âmbito
deste relatório, a Comissão é convidada a investigar a possibilidade de desenvolver, em
cooperação com a indústria, sistemas de almofadas insufláveis mais conviviais. A
posição comum do Conselho inclui no n.º2, alínea a) do artigo 7.º um pedido da
Comissão para realizar estudos sobre os dispositivos de segurança mais adequados para
melhorar a protecção de todos os passageiros, sobre a aplicação desta directiva e, em
especial, sobre as derrogações concedidas pelos Estados-Membros; a Comissão deverá
informar sobre as conclusões a que chegou, acompanhadas, se necessário, das propostas
adequadas.
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O Conselho não pôde aprovar a alteração 4, pelo motivo de que a presente directiva
relativa às legislações dos Estados-Membros respeitantes ao uso dos cintos de segurança
não é o quadro jurídico adequado para impor uma obrigação aos construtores de
veículos. Além disso, o Conselho rejeitou a alteração 1, uma vez que é discutível que
um tal pedido à Comissão (para uma campanha de informação) se enquadre no âmbito
de uma directiva.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 11 de Novembro de 2002 (12.11)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2000/0315 (COD)

13985/02

TRANS 273
CODEC 1395

NOTA PONTO "A"
de: Comité de Representantes Permanentes (1.ª parte)
para: Conselho
n.º prop. Com.: 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Assunto: TRANSPORTES TERRESTRES:

– Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação da
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos
veículos de menos de 3,5 toneladas

1. Em 8 de Dezembro de 2002, a Comissão apresentou uma proposta de directiva do Parlamento

Europeu e do Conselho 1.

2. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em primeira leitura em 31 de Maio de 2001 2.

O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 11 de Julho de 2001 3.

O Comité das Regiões renunciou ao seu direito a emitir um parecer.

O Conselho alcançou um acordo político sobre a sua posição comum em 17 de Junho

de 2002.

                                                
1 JO C 96E de 27.3.2001, p. 330.
2 JO C 47E de 21.2.2002, p. 156.
3 JO C 260 de 17.9.2001, p. 30.



13985/02 jcm/DPP/iam 2
DG C IV    PT

3. Dado que entretanto o texto aprovado pelo Conselho foi ultimado pelo Serviço de Juristas-

-Linguistas, sugere-se ao Conselho que:

– aprove o texto constante do doc. 10927/02 TRANS 203 CODEC 903 como posição

comum;

-– determine que as declarações constantes do doc. 13985/02 TRANS 273 CODEC 1395

ADD 1 sejam exaradas na acta do Conselho.
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CONSELHO DA
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Bruxelas, 11 de Novembro de 2002 (12.11)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2000/0315 (COD)

13985/02
ADD 1

TRANS 273
CODEC 1395

ADENDA À NOTA PONTO "A"
de: Comité de Representantes Permanentes (1.ª parte)
para: Conselho
n.º prop. Com.: 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Assunto: TRANSPORTES TERRESTRES:

– Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação da
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos
veículos de menos de 3,5 toneladas

Junto se envia, à atenção do Conselho, o texto das declarações relativas à posição comum do

Conselho sobre a directiva referida em epígrafe.
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ANEXO

Declarações para a acta da sessão do Conselho em que for aprovada a posição comum do

Conselho relativa à Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a

Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-

-Membros respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos veículos de menos

de 3,5 toneladas

Declaração do Conselho e da Comissão

(ad n.º 5 do artigo 1.º: quinto travessão do novo artigo 6.º da Directiva 91/671/CEE)

"O Conselho e a Comissão declaram que os Estados-Membros poderão aplicar aos veículos

que efectuem serviços de transporte ocasional mediante remuneração, como os veículos de

aluguer, os veículos dos hotéis, etc., o mesmo tratamento que a presente directiva prevê para

os táxis."

Declaração da Comissão

"No que diz respeito ao prazo da derrogação temporária para os autocarros escolares

(artigo 6.º-A), a Comissão autorizará tal derrogação com a maior circunspecção."

Declaração da Delegação Italiana

"Embora seja favorável à aprovação da proposta de directiva que alarga a obrigatoriedade
do uso de cintos de segurança às outras categorias de veículos, a Itália tem dúvidas quanto à
introdução nos autocarros, para as crianças de idade superior a três anos, do uso
obrigatório dos cintos de segurança homologados para passageiros adultos.

A Itália deseja portanto que, antes do fim do prazo de transposição da directiva para os
ordenamentos jurídicos nacionais, a Comissão providencie, com base nos resultados dos
estudos recentemente realizados nalgumas instâncias internacionais, no sentido de clarificar
as normas relativas ao uso dos dispositivos de segurança para crianças nos autocarros,
tendo em conta o tamanho, a idade e o tipo de dispositivo de segurança a bordo.
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Deseja igualmente que sejam alteradas as directivas comunitárias relativas à homologação

dos veículos a motor, que actualmente não prevêem qualquer obrigatoriedade de instalação a

bordo de dispositivos de segurança para crianças, por forma a torná-las compatíveis com as

normas relativas ao uso de tais dispositivos e salienta que, como regra geral, as normas de

utilização devem seguir-se às normas de construção e não precedê-las, como no caso em

apreço".

Declaração de voto da Delegação Alemã

"O Governo da República Federal da Alemanha aprova a proposta de alteração da

Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-

-Membros respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos veículos de menos

de 3,5 toneladas sob reserva das seguintes considerações:

– não foi possível encontrar uma norma satisfatória no que diz respeito à segurança das

crianças entre os 3 e os 12 anos de idade (e de altura até 150 cm) nos autocarros de

categoria M2 com um peso máximo autorizado de 3,5 toneladas. As normas alemãs

nesta matéria são mais severas, prevendo a utilização de dispositivos de retenção para

as crianças sempre que os veículos se encontrem equipados com cintos de segurança; a

situação em caso de acidente é neste caso semelhante à dos veículos particulares da

categoria M1, para os quais a legislação comunitária prevê também a utilização de

dispositivos de retenção para as crianças.

– a presente directiva constitui a primeira interferência negativa da legislação

comunitária na legislação alemã sobre circulação rodoviária, que fica obrigada a

reduzir o nível de segurança decorrente das disposições nacionais, ou a desrespeitar,

pela primeira vez, o princípio em vigor da igualdade de tratamento entre cidadãos

nacionais e estrangeiros no território alemão."
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AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 91/671/CEE do Conselho

relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao uso
obrigatório de cintos de segurança nos veículos de menos de 3,5 toneladas
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2000/0315 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 91/671/CEE do Conselho

relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao uso
obrigatório de cintos de segurança nos veículos de menos de 3,5 toneladas

1- ANTECEDENTES

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
(COM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315(COD)): 7.12.2000

Data do parecer do Comité Económico e Social: 11.7.2001

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura : 31.5.2001

Data de adopção da orientação comum pelo Conselho: 17.6.2002

Data de adopção da posição comum por maioria qualificada: 14.11.2002

2- OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Na sequência da sua comunicação sobre a segurança rodoviária de Março de 2000
(COM(2000) 125 final), favoravelmente acolhida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho
nas respectivas resoluções que sublinharam o facto de a utilização de cintos de segurança ser
uma das medidas mais eficazes de segurança rodoviária, a Comissão propõe alargar o âmbito
de aplicação da Directiva 91/671/CEE e impor o uso de cintos de segurança, sempre que
estejam instalados, a todos os ocupantes de veículos a motor (das categorias M1, N1, M2, N2,
M3 e N3) e a utilização de um sistema de retenção adequado para todas as crianças
transportadas em automóveis de passageiros e furgonetas ligeiras (veículos das categorias M1
e N1). A directiva original relativa ao uso de cintos de segurança e sistemas de retenção para
crianças (Directiva 91/671/CEE) só se aplica a automóveis e furgonetas (da categorias M1 e
N1) e, embora refira a utilização obrigatória de sistemas de retenção para crianças, permite
que os Estados-Membros autorizem o uso de cintos de segurança de adulto em crianças de
idade igual ou superior a 3 anos. A directiva permite igualmente que os Estados-Membros
dispensem as crianças com menos de 3 anos de idade de utilizar sistemas de retenção, desde
que estejam sentadas atrás e o veículo não esteja equipado com sistemas de retenção, ou seja,
a directiva não exige que os pais adquiram e utilizem sistemas de retenção para os seus filhos.
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3- OBSERVAÇÕES RELATIVAS À POSIÇÃO COMUM

3.1 Observações de carácter geral

A Comissão regista que a posição comum adoptada pelo Conselho reflecte em grande medida
a sua proposta original e o parecer proferido pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. A
posição comum reflecte um compromisso equilibrado.

O Conselho adoptou todas as alterações propostas pelo Parlamento Europeu aceites pela
Comissão, à excepção de uma relativa a um considerando que encarrega a Comissão de
realizar uma campanha de informação paralelamente à adopção de legislação. Apesar de o
Conselho não aceitar esse considerando, a Comissão está activamente a promover campanhas
para a utilização do cinto de segurança pelos ocupantes quer de veículos de passageiros quer
de veículos comerciais.

3.2. Resposta às alterações do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu pronunciou-se a favor da proposta da Comissão e quis reforçar certas
disposições. As alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu têm essencialmente em conta
as modalidades práticas de aplicação e utilização.

a) Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e incorporadas na
posição comum do Conselho

As alterações que a seguir se apresentam foram aceites pela Comissão e incorporadas na
posição comum do Conselho:

– alteração relativa ao nº 1, parágrafos 1 e 2 do artigo 2º, que modifica os critérios que
presidem à definição de criança que deve utilizar um sistema de retenção, substituindo a
referência à idade inferior a 12 anos e peso superior a 36 kg pela menção à idade inferior a
12 anos e altura inferior a 150 cm. Apesar de ser teoricamente correcto determinar o
tamanho de uma criança em função do seu peso, considera-se mais prático aplicar um
limite em função da altura;

– as isenções ao disposto na directiva são previstas no artigo 6º. O Parlamento Europeu
alarga essas disposições de forma a ter em conta as condições específicas nas quais os
autocarros e mini-autocarros podem ser utilizados como veículos de transporte local e
urbano, não estando, por conseguinte, abrangidos pela obrigação de utilização de cintos de
segurança;

– num artigo novo, o Parlamento Europeu encarrega a Comissão de lhe apresentar um
relatório sobre a aplicação da directiva. O relatório deverá incluir uma avaliação dos
desenvolvimentos tecnológicos no domínio dos sistemas de retenção para crianças,
especialmente no que se refere à desactivação automática das almofadas de ar frontais
(referida através da expressão “conceber sistemas de “airbag” mais fáceis de usar”) quando
se utiliza um sistema de retenção virado para a retaguarda. O artigo prevê que o relatório
seja acompanhado, se necessário, por uma proposta alterada. De acordo com a posição
comum, a Comissão deve prosseguir a sua análise da segurança dos passageiros nos
veículos, apresentar um relatório sobre o assunto e instituir um comité para a adaptação da
directiva ao progresso técnico. A Comissão procede actualmente à avaliação de sistemas
mais eficientes de desactivação das almofadas de ar, no âmbito do programa EuroNCAP.
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b) Alterações do Parlamento Europeu não incorporadas na posição comum

As alterações do Parlamento Europeu que a seguir se apresentam não foram incorporadas na
posição comum do Conselho:

– um considerando novo do Parlamento Europeu prevê que, paralelamente à adopção de
legislação, a Comissão realize uma campanha de informação alertando para a necessidade
de desactivar as almofadas de ar frontais caso sejam utilizados sistemas de retenção para
crianças virados para a retaguarda. Apesar de a alteração não ter sido adoptada pelo
Conselho, a Comissão deu seguimento à questão no contexto da campanha EuroNCAP,
contribuindo assim para a melhoria das informações sobre as almofadas de ar e, em última
instância, para a sua desactivação automática. A Comissão pretende igualmente
acompanhar a adopção de medidas legislativas de campanhas sobre a utilização de cintos
de segurança e sistemas de retenção para crianças;

– a alteração do Parlamento Europeu relativa ao artigo 2º prevê que os fabricantes indiquem
os sistemas de retenção para crianças adequados aos seus veículos e de instalação fácil nos
mesmos. Apesar de alguns serem reconhecidamente mais fáceis de utilizar e instalar do
que outros, todos os sistemas de retenção são classificados de tipo “universal”, em
conformidade com Regulamento nº44.03 da CEE-NU, tendo sido, por conseguinte,
homologados para todos os veículos. No entanto, a Comissão reconhece que é possível
melhorar o regime actual a que estão submetidos e tenciona promover um programa de
“avaliação dos sistemas de retenção para crianças” destinado a agrupar em categorias e a
classificar esses sistemas em função da respectiva facilidade de utilização, instalação e da
sua segurança relativa em caso de acidente. Está em curso o processo de constituição do
consórcio encarregado de proceder a tal avaliação e à divulgação das informações.

3.3. Disposições novas introduzidas pelo Conselho e posição da Comissão
relativamente às mesmas

A proposta original da Comissão foi redigida em conformidade com o espírito da directiva
original, na medida em que obrigava todos os passageiros dos veículos a motor a utilizar os
cintos de segurança instalados e todas as crianças dos grupos relevantes a usar um sistema de
retenção adequado. Com o referido texto, não se pretendeu atender a determinadas
considerações de ordem prática, tal como a necessidade ocasional de transportar um número
de pessoas superior ao número de cintos de segurança ou de sistemas de retenção instalados
ou a especificidades práticas relativas aos sistemas de retenção em veículos muito pequenos.
Apesar de espelhar em grande medida a proposta original da Comissão, a posição comum do
Conselho introduziu algumas alterações imperativas e pormenorizadas, derrogações e
isenções que reflectem aspectos práticos relativos à segurança dos ocupantes dos veículos e à
aplicação da normativa, devendo, por conseguinte, assegurar uma transposição mais fácil para
a ordem jurídica interna.

A posição comum introduz as seguintes alterações na proposta da Comissão:

Em primeiro lugar, no que respeita aos considerandos correspondentes às alterações dos
artigos:

– os considerandos 7 e 8 da proposta original foram combinados num novo considerando 7.
A Comissão considera que esta alteração torna o texto mais claro;
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– foi acrescentado o considerando 8 relativo às diversas isenções às disposições da directiva.
Esta alteração é conforme com a primeira leitura do Parlamento e a Comissão aceita-a;

– o considerando 9 foi alterado e, na opinião da Comissão, a alteração torna o texto mais
claro;

– o considerando 10 foi alterado. Este considerando continua referir-se à utilização de cintos
de segurança em veículos das categorias M2 e M3 mas agora dispensa os Estados-Membros
da obrigação de impor a utilização de cintos de segurança por crianças com idade inferior a
3 anos. A Comissão é convidada a estudar a situação e a apresentar uma alteração posterior
caso tal seja necessário. O considerando refere-se a alterações aprovadas do nº 2 do
artigo 2º sendo, por conseguinte, aceite pela Comissão;

– os considerandos 11 e 12 referem-se à necessidade de adaptar a legislação ao progresso
técnico, especialmente no que respeita aos sistemas de retenção para crianças. Tais
considerandos são relativos ao novo artigo 7º sobre a adaptação técnica e são aceites pela
Comissão. Estas alterações consagram o desejo manifestado pelo PE de a Comissão redigir
um relatório sobre os desenvolvimentos técnicos;

– o considerando 12 original foi incorporado no considerando 9 e é aceite pela Comissão.

Quanto ao artigos propriamente ditos:

– o nº 1 do artigo 1º adapta o título da directiva para reflectir o âmbito alargado da nova
directiva alterada. Esta alteração é, obviamente, aceitável para a Comissão;

– o nº 2 do artigo 1º adapta o artigo 1º da directiva original, introduzindo, nos seus nºs 1, 2 e
3, pequenas alterações formais que a Comissão pode aceitar;

– o nº 3 do artigo 1º substitui o artigo 2º da directiva original e o nº 1, alínea a) (i), do
artigo 2º alarga o âmbito de aplicação da directiva impondo, para todas as crianças
transportadas em veículos da categoria N2 e N3, a utilização de um sistema de retenção
caso este esteja instalado e obrigando todas as crianças com idade inferior a 3 anos a usar
um sistema de retenção adequado. A Comissão considera este aditamento útil. É
igualmente alterada a definição de criança constante da proposta original (idade inferior a
12 anos e altura inferior a 150 cm em vez de idade inferior a 12 anos e peso inferior a 36
quilos). Esta alteração é conforme com o parecer do Parlamento Europeu e é aceite pela
Comissão. Nos termos do nº 1, alínea a) (ii), do artigo 2º, os Estados-Membros podem
autorizar, no seu território, a utilização de cintos de segurança em vez de sistemas de
retenção por crianças com altura superior a 135 cm. A Comissão aceita esta alteração
porque não compromete a segurança das crianças e considera que um limite de altura de
135 cm equaciona melhor a sua proposta original que consistia em aplicar um limite de
peso de 36 quilos. O artigo 2º é igualmente adaptado de forma a impor a utilização de um
sistema de retenção adequado às crianças transportadas em taxi. Todavia, caso não tal
sistema não esteja instalado, a criança não se pode sentar no banco do passageiro da frente.
Trata-se de um aditamento positivo à proposta original, coerente com a primeira leitura do
PE e aceite pela Comissão;
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– o nº 3 do artigo 1º também adapta o artigo 2º original através do aditamento do nº 2
relativo ao transporte de crianças em veículos das categorias M2 e M3. O nº 2, alínea a), do
artigo 2º, exige que os passageiros com mais de 3 anos de idade utilizem os dispositivos de
segurança instalados. Consequentemente, esta disposição permite que os Estados-Membros
dispensem as crianças com idade inferior a 3 anos da obrigação de utilizarem cintos de
segurança em veículos das categorias M2 e M3. Esta alteração foi aprovada pela Comissão
que procederá a uma nova análise da questão e apresentará uma eventual proposta de
alteração. Esta questão é referida no artigo 7º;

– o nº 4 do artigo 1º elimina o artigo 4º da directiva original e é aceite pela Comissão;

– o nº 5 do artigo 1º modifica o artigo 6º da Directiva 91/671/CEE e respeita às diversas
isenções às disposições da directiva. Nessa disposição, reconhece-se que nem todos os
veículos podem ser equipados com três sistemas de retenção para crianças na retaguarda,
prevendo, nessas circunstâncias, como condição para o transporte, a possibilidade de as
crianças com idade superior a 3 anos utilizarem um cinto de segurança de adulto mas
obrigando as crianças mais novas a utilizar o sistema adequado de retenção. A Comissão
aceita esta alteração;

– o nº 5 do artigo 1º permite igualmente que as crianças com idade superior a 3 anos utilizem
os cintos de segurança de adulto em automóveis e furgonetas ligeiras caso o transporte seja
ocasional e de curta distância. A Comissão reconhece a necessidade de prever tais
transportes ocasionais e considera que a adaptação não afectará de forma adversa a
segurança do mesmo modo que a alternativa de não prever o transporte dessas crianças;

– por fim, o nº 5 do artigo 1º tem em conta as condições específicas da circulação local e
urbana dos veículos das categorias M2 e M3. Esta alteração é conforme com a alteração
proposta pelo Parlamento Europeu e é aceite pela Comissão;

– o nº 6 do artigo 1º acrescenta o artigo 6º-A à proposta original, prevendo a possibilidade de
uma derrogação de cinco anos que permite o transporte em veículos das categorias M2 e
M3 de um número de crianças superior ao número de assentos equipados com cintos de
segurança. A Comissão aceita esta alteração a bem de um compromisso global mas só
concederá a referida derrogação com extrema cautela;

– o nº 6 do artigo 1º acrescenta um artigo 6º-B, permitindo a aplicação, por um período
temporário de seis anos, de uma derrogação ao abrigo da qual é possível transportar, nos
veículos das categorias M1 e N1, um número de pessoas superior ao número de cintos de
segurança instalados. Mais uma vez, a Comissão aceita esta alteração a bem de um
compromisso global mas só concederá a referida derrogação com extrema cautela;

– o nº 7 do artigo 1º substitui o artigo 7º original por um artigo 7º-A, impondo à Comissão
que continue as suas análises sobre a segurança dos passageiros nos veículos,
especialmente sobre as diversas isenções às disposições da directiva, e que apresente um
relatório ao Conselho e ao Parlamento. A Comissão aceita esta alteração;

– o nº 7 do artigo 1º acrescenta um novo artigo 7º-B que introduz um comité para a
adaptação da directiva ao progresso técnico. A Comissão aceita esta alteração;

– o artigo 2º impõe a aplicação da directiva três anos após a sua entrada em vigor. No
interesse de um acordo global, a Comissão pode aceitar esta alteração.
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4- CONCLUSÃO
A Comissão apoia a posição comum que considera representar um passo importante para a
segurança rodoviária na UE e emite um parecer favorável relativamente à globalidade do
texto. No entanto, só autorizará as derrogações ao abrigo do disposto nos artigos 6º-A e 6º-B
com extrema cautela.


