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Alteração 95
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O presente regulamento visa instituir 
regras harmonizadas para a homologação 
dos veículos da categoria L, com vista a 
assegurar o funcionamento do mercado 
interno. Os veículos da categoria L são 
veículos de duas, três ou quatro rodas, 
nomeadamente, veículos de duas rodas 
motorizados, triciclos, motoquatros de 
estrada e minicarros. Além disso, pretende 
simplificar o quadro jurídico em vigor, a 
fim de contribuir para uma parte menor e 
mais proporcionada no total das emissões 
dos transportes rodoviários, melhorar o 
nível geral de segurança, adaptar-se ao 
progresso técnico e reforçar as normas em 
matéria de fiscalização do mercado.

(3) O presente regulamento visa instituir 
regras harmonizadas para a homologação 
dos veículos da categoria L, com vista a 
assegurar o funcionamento do mercado 
interno. Os veículos da categoria L são 
veículos de duas, três ou quatro rodas, 
nomeadamente, veículos de duas rodas 
motorizados, triciclos, veículos todo-o-
terreno, motoquatros fora de estrada,
motoquatros de estrada e minicarros. Além 
disso, pretende simplificar o quadro 
jurídico em vigor, a fim de contribuir para 
uma parte menor e mais proporcionada no 
total das emissões dos transportes 
rodoviários, melhorar o nível geral de 
segurança, adaptar-se ao progresso técnico 
e reforçar as normas em matéria de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 96
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O presente regulamento deve conter 
requisitos substantivos em matéria de 
protecção ambiental e segurança funcional 
dos veículos. Os principais elementos do 
presente regulamento baseiam-se nos 
resultados da avaliação de impacto e 
analisam as diferentes opções mediante a 
enumeração das possíveis vantagens e 

(7) O presente regulamento deve conter 
requisitos substantivos em matéria de 
protecção ambiental e segurança funcional 
dos veículos. Os requisitos em matéria de 
protecção ambiental são ambiciosos e têm 
como principal objectivo a redução das 
emissões de partículas dos veículos da 
categoria L. Os principais elementos do 
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desvantagens do ponto de vista económico, 
ambiental, social e da segurança. No 
âmbito dessa análise, foram tidos em 
consideração tanto os aspectos quantitativo 
como qualitativo. Após comparação das 
diferentes opções e identificação das 
opções privilegiadas, foram seleccionadas 
as opções que constituem a base do 
presente regulamento.

presente regulamento baseiam-se nos 
resultados da avaliação de impacto e 
analisam as diferentes opções mediante a 
enumeração das possíveis vantagens e 
desvantagens do ponto de vista económico, 
ambiental, social e da segurança. No 
âmbito dessa análise, foram tidos em 
consideração tanto os aspectos quantitativo 
como qualitativo. Após comparação das 
diferentes opções e identificação das 
opções privilegiadas, foram seleccionadas 
as opções que constituem a base do 
presente regulamento.

Or. de

Justificação

Os veículos de duas rodas motorizados em particular continuam a emitir elevados níveis de 
substâncias poluentes. No entanto, as suas emissões de partículas, nomeadamente CO, THC, 
NOx, são mais problemáticas do que as de CO2.

Alteração 97
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A Directiva 95/1/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 2 de Fevereiro 
de 1995, relativa à velocidade máxima de 
projecto, ao binário máximo e à potência 
útil máxima do motor dos veículos a motor 
de duas ou três rodas introduziu a 
possibilidade de os Estados-Membros 
recusarem a primeira matrícula e as 
matrículas sucessivas, no seu território, de 
veículos com uma potência útil máxima 
superior a 74 kW. Diversos estudos 
científicos realizados não permitiram 
confirmar a correlação vaticinada entre 
segurança e limitação da potência absoluta. 
Por essa razão e para remover entraves 
internos ao comércio no mercado da União, 

(9) A Directiva 95/1/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 2 de Fevereiro 
de 1995, relativa à velocidade máxima de 
projecto, ao binário máximo e à potência 
útil máxima do motor dos veículos a motor 
de duas ou três rodas introduziu a 
possibilidade de os Estados-Membros 
recusarem a primeira matrícula e as 
matrículas sucessivas, no seu território, de 
veículos com uma potência útil máxima 
superior a 74 kW. Diversos estudos 
científicos realizados não permitiram 
confirmar a correlação vaticinada entre 
segurança e limitação da potência absoluta. 
Por essa razão e para remover entraves 
internos ao comércio no mercado da União, 
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esta opção não deve continuar a ser 
mantida. Outras medidas de segurança 
mais eficazes devem ser introduzidas para 
contribuir para a redução do elevado 
número de feridos e vítimas mortais entre 
os condutores de veículos de duas rodas 
motorizados em acidentes rodoviários na 
União.

esta opção não deve continuar a ser 
mantida. Outras medidas de segurança 
mais eficazes devem ser introduzidas para 
contribuir para a redução do elevado 
número de feridos e vítimas mortais entre 
os condutores de veículos de duas rodas 
motorizados em acidentes rodoviários na 
União. Estas medidas devem ter 
especialmente em conta que o 
comportamento do condutor constitui 
uma importante causa de acidentes. Neste 
contexto, deve incentivar-se a formação 
dos condutores centrada na condução 
defensiva.

Or. fr

Alteração 98
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento inclui um 
conjunto de requisitos de segurança e 
ambientais específicos. Por conseguinte, é 
importante instituir disposições que 
garantam que, nos casos em que um 
veículo representa um risco sério para os 
utentes ou o ambiente, o seu fabricante ou 
qualquer operador económico do circuito 
comercial adopte medidas de protecção 
eficazes, incluindo a retirada dos veículos 
do mercado, na acepção do artigo 20.º do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
Julho de 2008, que estabelece os requisitos 
de acreditação e fiscalização do mercado 
relativos à comercialização de produtos. As 
entidades homologadoras devem, pois, 
poder avaliar se essas medidas são ou não 
suficientes.

(10) O presente regulamento inclui um 
conjunto de requisitos de segurança e 
ambientais específicos. Por conseguinte, é 
importante instituir disposições que 
garantam que, nos casos em que um 
veículo representa um risco sério para os 
utentes ou o ambiente, o seu fabricante ou 
qualquer operador económico do circuito 
comercial adopte medidas de protecção 
eficazes, incluindo a retirada dos veículos 
do mercado, na acepção do artigo 20.º do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
Julho de 2008, que estabelece os requisitos 
de acreditação e fiscalização do mercado 
relativos à comercialização de produtos. As 
entidades homologadoras devem, pois, 
poder avaliar se essas medidas são ou não 
suficientes. Outros requisitos devem 
garantir, tanto quanto possível, um nível 
de segurança funcional e de protecção 



PE467.203v02-00 6/100 AM\872752PT.doc

PT

ambiental equivalente ao que é garantido 
pelo acto ou actos aplicáveis referidos nos 
artigos 20.º, 21.º e 22.º.

Or. lt

Alteração 99
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Tendo em vista simplificar e acelerar a 
legislação relativa ao processo de 
homologação, foi introduzida uma nova 
abordagem na União em matéria de 
legislação aplicável à homologação de 
veículos, segundo a qual o legislador, no 
processo legislativo ordinário, institui 
apenas as regras e princípios fundamentais 
e delega na Comissão a legislação relativa 
a aspectos técnicos pormenorizados. No 
que se refere aos requisitos substantivos, o 
presente regulamento deve, 
consequentemente, estabelecer apenas 
disposições fundamentais sobre segurança 
funcional e desempenho ambiental, 
delegando na Comissão a competência para 
definir as disposições técnicas específicas.

(11) Tendo em vista simplificar e acelerar a 
legislação relativa ao processo de 
homologação, foi introduzida uma nova 
abordagem na União em matéria de 
legislação aplicável à homologação de 
veículos, segundo a qual o legislador, no 
processo legislativo ordinário, institui 
apenas as regras e princípios fundamentais 
e delega na Comissão a legislação relativa 
a aspectos técnicos pormenorizados. No 
que se refere aos requisitos substantivos, o 
presente regulamento deve, 
consequentemente, estabelecer apenas 
disposições fundamentais sobre segurança 
funcional e desempenho ambiental, 
delegando na Comissão a competência para 
definir as disposições técnicas específicas.
As disposições têm de ser adaptadas aos 
diferentes tipos de veículos e limitadas ao 
requisito de segurança apropriado para a 
homologação de sistemas, componentes e 
unidades técnicas.

Or. en

Alteração 100
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) Por razões de clareza, 
racionalidade e simplificação, o presente 
regulamento não deve conter demasiadas 
fases de execução para a introdução de 
níveis de emissão e requisitos de 
segurança mais rigorosos. Convém, por 
conseguinte, adoptar uma abordagem em 
três fases com as seguintes datas de 
aplicação: 1 de Janeiro de 2014 (após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento), 1 de Janeiro de 2015 
(2018) e 1 de Janeiro de 2017 (2021).

Or. en

Alteração 101
Eva-Britt Svensson

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Por razões de clareza, 
racionalidade e simplificação, o presente 
regulamento não deve conter demasiadas 
fases de execução para a introdução de 
níveis de emissão e requisitos de 
segurança mais rigorosos. Convém, por 
conseguinte, adoptar uma abordagem em 
três fases com as seguintes datas de 
aplicação: 1 de Janeiro de 2013 (após a
entrada em vigor do presente 
regulamento), 1 de Janeiro de 2016 e 1 de 
Janeiro de 2018.

Or. sv

Alteração 102
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de evitar práticas abusivas, 
qualquer procedimento simplificado 
aplicável a veículos produzidos em 
pequenas séries deve ser limitado a casos 
de produção muito restrita. Por este 
motivo, é necessário definir com precisão o 
conceito de «pequena série» no que se 
refere ao número de veículos matriculados 
e que entraram em circulação.

(13) A fim de evitar práticas abusivas, 
qualquer procedimento simplificado 
aplicável a veículos produzidos em 
pequenas séries deve ser limitado a casos 
de produção muito restrita. Por este 
motivo, é necessário definir com precisão o 
conceito de «pequena série» no que se 
refere ao número de veículos matriculados 
e que entraram em circulação. A 
homologação individual deve aplicar-se a 
um determinado veículo, de modo a 
proporcionar uma aplicação mais 
simplificada e acessível aos veículos 
únicos construídos por amadores.

Or. en

Alteração 103
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer regras relativas às sanções 
aplicáveis às violações do disposto no 
presente regulamento e assegurar a 
respectiva aplicação. As sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(15) Os Estados-Membros devem 
estabelecer regras relativas às sanções 
aplicáveis às violações do disposto no 
presente regulamento e assegurar a 
respectiva aplicação. As sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.
Para serem eficazes, devem ser 
acompanhadas de controlos regulares na 
estrada.

Or. fr
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Alteração 104
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O artigo 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia prevê 
que as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução da Comissão 
sejam estabelecidos previamente num 
regulamento aprovado pelo processo 
legislativo ordinário. Na pendência da 
adopção desses novos regulamentos, 
continua a aplicar-se a 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, com a excepção do 
procedimento de regulamentação com 
controlo, que deixou de ser aplicável.

Suprimido

Or. en

Alteração 105
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) No prazo de 2 anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão deve avaliar, com base nas 
conclusões de um estudo, a necessidade 
de uma nova proposta e proceder à 
adopção da mesma, caso seja necessário. 
Essa proposta deve abordar pelo menos as 
seguintes questões: se o peso limite de 400 
kg continua a ser pertinente; se a 
distinção entre veículos de 3 e 4 rodas 
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continua a ser pertinente face aos 
desenvolvimentos recentes e se é 
necessário efectuar adaptações adicionais 
para ter em conta a evolução do mercado 
na área dos veículos eléctricos (e-
vehicles).

Or. en

Alteração 106
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Veículos concebidos essencialmente 
para ser utilizados fora das estradas ou em 
superfícies não pavimentadas;

g) Veículos concebidos essencialmente 
para ser utilizados fora das estradas ou em 
superfícies não pavimentadas (excepto os 
veículos L1 e L3);

Or. en

Alteração 107
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Ciclos com pedalagem assistida, 
equipados com um motor eléctrico auxiliar
com uma potência nominal máxima 
contínua de 0,25 kW, cuja alimentação é 
reduzida progressivamente e finalmente
interrompida quando a velocidade do 
veículo atinge 25 km/h, ou antes, se o 
ciclista deixar de pedalar;

h) Ciclos com pedalagem assistida, 
equipados com um sistema de propulsão 
eléctrica auxiliar, cuja alimentação é 
interrompida quando a velocidade do 
veículo atinge 25 km/h, ou antes, se o 
ciclista deixar de pedalar; estes ciclos não 
devem ser considerados veículos a motor;

Or. en
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Alteração 108
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Veículos auto-equilibrados; i) Veículos auto-equilibrados com uma
velocidade máxima de projecto de 25 
km/h; tal como os ciclos com pedalagem 
assistida excluídos do âmbito de aplicação 
do presente regulamento nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, alínea h), estas máquinas 
não devem ser consideradas veículos a 
motor;

Or. en

Alteração 109
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Veículos não equipados com, pelo 
menos, um lugar sentado.

j) Veículos não equipados com, pelo 
menos, um lugar sentado, com uma 
velocidade máxima de projecto de 25 
km/h; tal como os ciclos com pedalagem 
assistida excluídos do âmbito de aplicação 
do presente regulamento nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, alínea h), estes veículos
não devem ser considerados veículos a 
motor;

Or. en

Alteração 110
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

j-A) Veículos equipados com um motor 
eléctrico, com uma velocidade máxima de 
projecto inferior a 25 km/h e uma massa 
sem carga inferior a 25 kg; estes veículos 
não devem ser considerados veículos a 
motor.

Or. en

Alteração 111
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não é 
aplicável à homologação de veículos 
individuais, salvo se os Estados-Membros 
que concedem essa homologação 
aceitarem qualquer homologação de 
componentes e unidades técnicas 
concedida ao abrigo do presente 
regulamento e não ao abrigo dos 
requisitos nacionais relevantes.

Or. en

Alteração 112
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 40

Texto da Comissão Alteração

40. «Distribuidor» designa qualquer pessoa 
singular ou colectiva dentro do circuito 
comercial, à excepção do fabricante ou 
importador, que venda, matricule ou seja 

40. «Distribuidor» designa qualquer pessoa 
singular ou colectiva dentro do circuito 
comercial, à excepção do fabricante ou 
importador, que disponibilize um veículo, 
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responsável pela entrada em circulação de
um veículo, sistema, componente ou uma 
unidade técnica no mercado da UE.

sistema, componente ou uma unidade 
técnica no mercado da UE.

Or. en

Alteração 113
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

57-A. «Veículo todo-o-terreno» (VTT) 
designa um veículo de quatro rodas 
motorizado de utilização especial, que 
cumpre os critérios de classificação para 
os veículos da subcategoria L7Ce-S1;

Or. en

Justificação

Introdução de uma subcategoria específica para os veículos todo-o-terreno (VTT) utilizados 
tanto na estrada como fora da estrada.

Alteração 114
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 57-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

57-B. «Veículo Side-by-Side» (SbS) 
designa um veículo de quatro rodas 
motorizado de utilização especial, que 
cumpre os critérios de classificação para 
os veículos da subcategoria L7Ce-S2;

Or. en
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Justificação

Introdução de uma subcategoria específica para os veículos Side-by-Side (SbS) utilizados 
tanto na estrada como fora da estrada.

Alteração 115
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Categoria L1e (veículo a motor ligeiro 
de duas rodas), que se subdivide nas 
seguintes subcategorias:

a) Categoria L1e (veículo a motor ligeiro 
de duas ou três rodas), que se subdivide 
nas seguintes subcategorias:

Or. en

Alteração 116
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Veículos da categoria L1Ae (velocípede 
com motor);

i) Veículos da categoria L1Ae (veículos de 
baixo desempenho) tal como referidos no
anexo I;

Or. en

Alteração 117
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Veículo L1Be (ciclomotor de duas ii) Veículo L1Be (ciclomotor de duas rodas
ou velocípede com motor) tal como 
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rodas); referido no anexo I.

Or. en

Alteração 118
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea g) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Veículos da subcategoria L7Ce (de 
dupla utilização), que se subdividem nas 
seguintes subcategorias:
- L7Ce-S1: veículos todo-o-terreno (VTT);
- L7Ce-S2: veículos "Side-by-Side" (SbS).

Or. xm

Justificação

Introdução da categoria de utilização especial para veículos de quatro rodas utilizados tanto 
na estrada como fora da estrada, com subcategorias específicas para os VTT e os SbS.

Alteração 119
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os veículos da categoria L equipados 
com um motor eléctrico devem dispor de 
baterias facilmente intermutáveis, 
recarregáveis e interoperáveis. Os 
carregadores das baterias devem ser 
harmonizados de modo a poderem ser 
facilmente trocados nas estações de 
carregamento.

Or. en
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Alteração 120
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais devem 
colaborar com o Observatório Europeu da 
Contrafacção e da Pirataria a fim de
combaterem eficazmente o fenómeno da 
contrafacção de veículos da categoria L, 
bem como dos seus sistemas, componentes 
e unidades técnicas.

Or. en

Alteração 121
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os importadores só devem vender ou 
matricular veículos, componentes e 
unidades técnicas conformes no mercado 
da União.

1. Os importadores só devem vender ou 
matricular veículos, componentes e 
unidades técnicas conformes e seguros no 
mercado da União.

Or. en

Alteração 122
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os veículos da categoria L e os sistemas, 
componentes e unidades técnicas 

1. Os veículos da categoria L e os sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
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destinados a esses veículos devem cumprir 
os requisitos enumerados nos anexos II a 
VIII.

destinados a esses veículos devem cumprir 
os requisitos relativos às suas categorias 
enumerados nos anexos II a VIII-A.

Or. en

Alteração 123
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar um elevado nível de 
segurança e de protecção do ambiente, a 
Comissão deve instituir requisitos técnicos 
detalhados, incluindo procedimentos de 
ensaio e valores-limite, sempre que 
aplicável, apenas para requisitos diferentes 
dos valores-limite ambientais e dos 
limiares enumerados nos anexos VI e VII 
do presente regulamento, por meio dos 
actos delegados nos termos dos artigos 
76.º, 77.º e 78.º.

2. A fim de assegurar um elevado nível de 
segurança e de protecção do ambiente, a 
Comissão deve instituir requisitos técnicos 
detalhados, incluindo procedimentos de 
ensaio e valores-limite, sempre que 
aplicável, apenas para requisitos diferentes 
dos valores-limite ambientais e dos 
limiares enumerados nos anexos VI e VII 
do presente regulamento, por meio dos 
actos delegados nos termos do artigo 76.º. 
Esses requisitos técnicos detalhados 
devem ser de molde a aumentar, ou pelo 
menos manter, o nível de segurança e de 
protecção ambiental proporcionado pelas 
directivas referidas no artigo 81.º.

Or. en

Alteração 124
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas adoptadas em 
conformidade com o n.º 2 são precedidas 
de uma avaliação que dá origem a um 
relatório e tentam estabelecer um 
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equilíbrio justo entre os seguintes 
elementos:
a) a existência de um risco grave para a 
segurança ou o desempenho ambiental 
dos requisitos técnicos em causa; e
b) o impacto nos consumidores e 
fabricantes (incluindo no mercado pós-
venda) da imposição de quaisquer 
requisitos adicionais ao abrigo do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 125
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Medidas relativas a modificações no 
grupo motopropulsor
1. «Grupo motopropulsor» designa os 
componentes e sistemas de um veículo 
que geram energia e a transmitem à 
superfície da estrada, incluindo o(s) 
motor(es), os sistemas de gestão do(s) 
motor(es), ou qualquer outro módulo de 
comando, dispositivos de controlo da 
poluição, a transmissão e o seu comando, 
tanto um veio de transmissão como uma 
correia de transmissão ou corrente motriz, 
os diferenciais, a relação no diferencial e 
o pneu das rodas motrizes (raio).
2. Os veículos da categoria L devem ser 
objecto de medidas concebidas 
especificamente para evitar a 
transformação abusiva, que devem 
constar de um acto delegado sob a forma 
de um conjunto de requisitos e 
especificações técnicos destinados a:
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a) Impedir modificações que possam 
afectar a segurança, especialmente 
através de um aumento do desempenho do 
veículo resultante da transformação 
abusiva do grupo motopropulsor, com o 
objectivo de aumentar o binário máximo 
e/ou a potência e/ou a velocidade máxima 
de projecto do veículo, declarada pelo seu 
fabricante à data da homologação;
b) Evitar danos potenciais para o 
ambiente.
3. A Comissão deve instituir os requisitos 
específicos relativos às medidas referidas 
no n.º 2 por meio de um acto delegado 
adoptado em conformidade com os artigos 
76.º, 77.º e 78.º.
4. Após uma modificação do grupo 
motopropulsor, o veículo deve cumprir os 
requisitos técnicos aplicáveis da categoria 
e subcategoria a que pertencia 
inicialmente ou, se aplicável, da nova 
categoria e subcategoria em vigor à data 
da venda, matrícula ou entrada em 
circulação do veículo original, incluindo 
as mais recentes alterações a esses 
requisitos.

Or. de

Alteração 126
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os veículos da categoria L devem ser 
objecto de medidas concebidas 
especificamente para evitar a 
transformação abusiva do grupo propulsor, 
que devem constar de um acto delegado 
sob a forma de um conjunto de requisitos 
e especificações técnicos destinados a:

2. Os veículos da categoria L devem ser 
objecto de medidas concebidas 
especificamente para evitar a 
transformação abusiva do grupo propulsor
e destinadas a:
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Or. en

Alteração 127
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os veículos da categoria L devem ser 
objecto de medidas concebidas 
especificamente para evitar a 
transformação abusiva do grupo propulsor, 
que devem constar de um acto delegado 
sob a forma de um conjunto de requisitos e 
especificações técnicos destinados a:

2. Os veículos da categoria L, com 
excepção dos ciclos equipados com 
sistema de propulsão eléctrica auxiliar da 
categoria L1e, devem ser objecto de 
medidas concebidas especificamente para 
evitar a transformação abusiva do grupo 
propulsor, que devem constar de um acto 
delegado sob a forma de um conjunto de 
requisitos e especificações técnicos 
destinados a:

Or. en

Alteração 128
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Impedir modificações que possam 
afectar a segurança, especialmente 
através de um aumento do desempenho do 
veículo resultante da transformação 
abusiva do grupo motopropulsor, com o 
objectivo de aumentar o binário máximo 
e/ou a potência e/ou a velocidade máxima 
de projecto do veículo, declarada pelo seu 
fabricante à data da homologação;

a) As modificações no grupo propulsor de
um veículo da categoria L efectuadas pelo 
proprietário ou por uma garagem agindo 
em seu nome têm de ser inspeccionadas e 
homologadas pela autoridade competente 
do Estado-Membro em causa.

Or. de
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Alteração 129
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Evitar danos potenciais para o 
ambiente.

Suprimida

Or. de

Alteração 130
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve instituir os requisitos 
específicos relativos às medidas referidas 
no n.º 2 por meio de um acto delegado 
adoptado em conformidade com os artigos
76.º, 77.º e 78.º.

3. A Comissão deve instituir os requisitos e 
especificações técnicos específicos 
relativos às medidas referidas no n.º 2 por 
meio de um acto delegado adoptado em 
conformidade com o artigo 76.º.

Or. en

Alteração 131
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve instituir os requisitos 
específicos relativos às medidas referidas 
no n.º 2 por meio de um acto delegado 
adoptado em conformidade com os artigos 
76.º, 77.º e 78.º.

Suprimido

Or. de
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Alteração 132
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Exigência de autorização em caso de 

modificações substanciais nos 
componentes do veículo

As modificações substanciais nos 
componentes do veículo efectuadas pelo 
utilizador ou por garagens agindo em seu 
nome devem ser inspeccionadas pela 
autoridade competente do Estado-
Membro em causa.

Or. de

Alteração 133
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a data referida no 
segundo parágrafo do artigo 82.º, todos os 
veículos novos das subcategorias L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devem estar 
equipados com a primeira geração de um 
sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que 
controle e transmita informações sobre a 
continuidade dos circuitos eléctricos, 
circuitos abertos ou curto-circuitos e a 
racionalidade dos circuitos dos sistemas de 
gestão do motor e do veículo (OBD I).

1. Dois anos após a data referida no 
segundo parágrafo do artigo 82.º, todos os 
veículos novos das subcategorias L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devem estar 
equipados com a primeira geração de um 
sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que 
controle e transmita informações sobre a 
continuidade dos circuitos eléctricos, 
circuitos abertos ou curto-circuitos e a 
racionalidade dos circuitos dos sistemas de 
gestão do motor e do veículo (OBD I).

Or. de
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Alteração 134
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a data referida no 
segundo parágrafo do artigo 82.º, todos os 
veículos novos das subcategorias L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devem estar 
equipados com a primeira geração de um 
sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que 
controle e transmita informações sobre a 
continuidade dos circuitos eléctricos, 
circuitos abertos ou curto-circuitos e a 
racionalidade dos circuitos dos sistemas de 
gestão do motor e do veículo (OBD I).

1. Quatro anos após a data referida no 
segundo parágrafo do artigo 82.º, todos os 
veículos novos das subcategorias L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devem estar 
equipados com um sistema de diagnóstico 
a bordo (OBD) que controle e transmita 
informações sobre a continuidade dos 
circuitos eléctricos, circuitos abertos ou 
curto-circuitos e a racionalidade dos 
circuitos dos sistemas de gestão do motor e 
do veículo (OBD).

Or. en

Alteração 135
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a data referida no 
segundo parágrafo do artigo 82.º, todos os 
veículos novos das subcategorias L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devem estar 
equipados com a primeira geração de um 
sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que 
controle e transmita informações sobre a 
continuidade dos circuitos eléctricos, 
circuitos abertos ou curto-circuitos e a 
racionalidade dos circuitos dos sistemas de 
gestão do motor e do veículo (OBD I).

1. Dois anos após a data referida no 
segundo parágrafo do artigo 82.º, todos os 
veículos novos das subcategorias L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devem estar 
equipados com a primeira geração de um 
sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que 
controle e transmita informações sobre a 
continuidade dos circuitos eléctricos, 
circuitos abertos ou curto-circuitos e a 
racionalidade dos circuitos dos sistemas de 
gestão do motor e do veículo (OBD I). Este 
requisito não é aplicável aos veículos de 
propulsão eléctrica nem aos veículos com 
sistema de propulsão eléctrica auxiliar da 
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subcategoria L1Be.

Or. en

Alteração 136
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Seis anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
das subcategorias L6Be e L7Be devem 
estar equipados com OBD I.

2. Três anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
das subcategorias L6Be e L7Be devem 
estar equipados com OBD I.

Or. en

Alteração 137
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Seis anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
das subcategorias L6Be e L7Be devem 
estar equipados com OBD I.

2. Quatro anos após a data a que se refere 
o n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos 
novos das subcategorias L6Be e L7Be 
devem estar equipados com OBD I.

Or. de

Alteração 138
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Seis anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
das subcategorias L6Be e L7Be devem 
estar equipados com OBD I.

2. Seis anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
das subcategorias L6Be e L7Be devem 
estar equipados com OBD.

Or. en

Alteração 139
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Seis anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
das subcategorias L6Be e L7Be devem 
estar equipados com OBD I.

2. Quatro anos após a data a que se refere 
o n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos 
novos das subcategorias L6Be¸ L7Be e 
L7Ce devem estar equipados com OBD I.

Or. en

Alteração 140
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Oito anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
devem estar equipados com OBD I.

3. Oito anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
devem estar equipados com OBD.

Or. en

Alteração 141
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Oito anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
devem estar equipados com OBD I.

3. Cinco anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos 
novos, com excepção dos veículos da 
subcategoria L1Ae, dos veículos de 
propulsão eléctrica e dos veículos com 
sistema de propulsão eléctrica auxiliar da
subcategoria L1BE, devem estar 
equipados com OBD I.

Or. en

Alteração 142
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Oito anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
devem estar equipados com OBD I.

3. Seis anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
devem estar equipados com OBD I.

Or. de

Alteração 143
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na sequência da confirmação por meio 
de uma decisão adoptada pela Comissão 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, oito anos 
após a data a que se refere o artigo 82.º, 
n.º 2, todos os veículos novos das 
subcategorias L1Be, L3e, L5e, L6Ae e 

Suprimido
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L7Ae devem igualmente estar equipados 
com a segunda geração de um sistema de 
diagnóstico a bordo (OBD II), que, além 
das funções do OBD I, controla não só as 
avarias totais, mas igualmente a 
deterioração dos sistemas, componentes 
ou das unidades técnicas durante a vida 
útil do veículo, desde que a sua eficácia 
em termos de custos tenha sido 
comprovada pelo estudo de impacto 
ambiental mencionado no artigo 21.º, n.ºs 
4 e 5.

Or. en

Alteração 144
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na sequência da confirmação por meio 
de uma decisão adoptada pela Comissão 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, oito anos 
após a data a que se refere o artigo 82.º, n.º
2, todos os veículos novos das 
subcategorias L1Be, L3e, L5e, L6Ae e
L7Ae devem igualmente estar equipados 
com a segunda geração de um sistema de 
diagnóstico a bordo (OBD II), que, além 
das funções do OBD I, controla não só as 
avarias totais, mas igualmente a 
deterioração dos sistemas, componentes ou 
das unidades técnicas durante a vida útil do 
veículo, desde que a sua eficácia em 
termos de custos tenha sido comprovada 
pelo estudo de impacto ambiental 
mencionado no artigo 21.º, n.ºs 4 e 5.

4. Na sequência da confirmação por meio 
de uma decisão adoptada pela Comissão 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, sete anos 
após a data a que se refere o artigo 82.º, n.º 
2, todos os veículos novos das 
subcategorias L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae,
L7Ae e L7Ce devem igualmente estar 
equipados com a segunda geração de um 
sistema de diagnóstico a bordo (OBD II), 
que, além das funções do OBD I, controla 
não só as avarias totais, mas igualmente a 
deterioração dos sistemas, componentes ou 
das unidades técnicas durante a vida útil do 
veículo, desde que a sua eficácia em 
termos de custos tenha sido comprovada 
pelo estudo de impacto ambiental 
mencionado no artigo 21.º, n.ºs 4 e 5.

Or. en
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Alteração 145
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na sequência da confirmação por meio 
de uma decisão adoptada pela Comissão 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, oito anos 
após a data a que se refere o artigo 82.º, n.º 
2, todos os veículos novos das 
subcategorias L1Be, L3e, L5e, L6Ae e 
L7Ae devem igualmente estar equipados 
com a segunda geração de um sistema de 
diagnóstico a bordo (OBD II), que, além 
das funções do OBD I, controla não só as 
avarias totais, mas igualmente a 
deterioração dos sistemas, componentes ou 
das unidades técnicas durante a vida útil do 
veículo, desde que a sua eficácia em 
termos de custos tenha sido comprovada 
pelo estudo de impacto ambiental 
mencionado no artigo 21.º, n.ºs 4 e 5.

4. Na sequência da confirmação por meio 
de uma decisão adoptada pela Comissão 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, cinco anos 
após a data a que se refere o artigo 82.º, n.º 
2, todos os veículos novos das 
subcategorias L1Be, L3e, L5e, L6Ae e 
L7Ae, com excepção dos veículos de 
propulsão eléctrica e dos veículos com 
sistema de propulsão eléctrica auxiliar da 
subcategoria L1Be, devem igualmente 
estar equipados com a segunda geração de 
um sistema de diagnóstico a bordo (OBD 
II), que, além das funções do OBD I, 
controla não só as avarias totais, mas 
igualmente a deterioração dos sistemas, 
componentes ou das unidades técnicas 
durante a vida útil do veículo, desde que a 
sua eficácia em termos de custos tenha sido 
comprovada pelo estudo de impacto 
ambiental mencionado no artigo 21.º, n.ºs 4 
e 5.

Or. en

Alteração 146
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na sequência da confirmação por meio 
de uma decisão adoptada pela Comissão 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, oito anos 
após a data a que se refere o artigo 82.º, n.º 
2, todos os veículos novos das 
subcategorias L1Be, L3e, L5e, L6Ae e 

4. Na sequência da confirmação por meio 
de uma decisão adoptada pela Comissão 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4, oito anos 
após a data a que se refere o artigo 82.º, n.º 
2, todos os veículos novos das 
subcategorias L1Be, L3e, L5e, L6Ae e 
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L7Ae devem igualmente estar equipados 
com a segunda geração de um sistema de 
diagnóstico a bordo (OBD II), que, além 
das funções do OBD I, controla não só as 
avarias totais, mas igualmente a 
deterioração dos sistemas, componentes ou 
das unidades técnicas durante a vida útil do 
veículo, desde que a sua eficácia em 
termos de custos tenha sido comprovada 
pelo estudo de impacto ambiental 
mencionado no artigo 21.º, n.ºs 4 e 5.

L7Ae devem igualmente estar equipados 
com a segunda geração de um sistema de 
diagnóstico a bordo (OBD II), que, além 
das funções do OBD I, controla não só as 
avarias totais, mas igualmente a 
deterioração dos sistemas, componentes ou 
das unidades técnicas durante a vida útil do 
veículo, desde que a sua eficácia em 
termos de custos tenha sido comprovada 
pelo estudo de impacto ambiental 
mencionado no artigo 21.º, n.ºs 4 e 5. Os 
utilizadores dos veículos devem 
igualmente ser capazes de aceder a e 
compreender os dados recolhidos e 
registados por sistemas de diagnóstico a 
bordo.

Or. de

Alteração 147
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os valores-limite das emissões do 
sistema OBD são definidos 
pormenorizadamente no anexo VI, parte 
B.

Suprimido

Or. en

Alteração 148
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos poderes à Comissão para 
adoptar, nos termos dos artigos 76.º, 77.º e 

6. São conferidos poderes à Comissão para 
adoptar, nos termos dos artigos 76.º, 77.º e 
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78.º, um acto delegado em que se instituem 
disposições técnicas de carácter
pormenorizado relativas aos sistemas de 
diagnóstico a bordo, incluindo requisitos 
funcionais aplicáveis ao sistema OBD e 
procedimentos de ensaio para os domínios 
enumerados nos números 1 a 5, a fim de 
assegurar um elevado nível de segurança 
funcional, de protecção ambiental e o 
mesmo nível de acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos a todas as oficinas de reparação de 
veículos.

78.º, um acto delegado em que se instituem 
disposições técnicas de carácter
pormenorizado relativas aos sistemas de 
diagnóstico a bordo, e procedimentos de 
ensaio para os domínios enumerados nos 
números 1 a 3, a fim de assegurar um 
elevado nível de segurança funcional, de 
protecção ambiental e o mesmo nível de 
acesso à informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos a todas as oficinas 
de reparação de veículos.

Or. en

Alteração 149
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos poderes à Comissão 
para adoptar, nos termos dos artigos 76.º, 
77.º e 78.º, um acto delegado em que se 
instituem disposições técnicas de carácter
pormenorizado relativas aos sistemas de 
diagnóstico a bordo, incluindo requisitos 
funcionais aplicáveis ao sistema OBD e 
procedimentos de ensaio para os domínios 
enumerados nos números 1 a 5, a fim de 
assegurar um elevado nível de segurança 
funcional, de protecção ambiental e o 
mesmo nível de acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos a todas as oficinas de reparação de 
veículos.

6. A Comissão deve instituir, por meio de 
um acto delegado nos termos do artigo
76.º, disposições técnicas de carácter
pormenorizado relativas aos sistemas 
OBD, incluindo requisitos funcionais e 
procedimentos de ensaio, a fim de 
assegurar um elevado nível de segurança 
funcional, de protecção ambiental e o 
mesmo nível de acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos a todas as oficinas de reparação de
veículos.

Or. en

Alteração 150
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar um elevado nível de 
segurança, a Comissão deve instituir 
requisitos específicos relativos à segurança 
funcional dos veículos, incluindo 
procedimentos de ensaio e valores-limite, 
por meio de um acto delegado nos termos 
dos artigos 76.º, 77.º e 78º.

4. A fim de assegurar um elevado nível de 
segurança, a Comissão deve instituir 
requisitos específicos relativos à segurança 
funcional dos veículos, incluindo 
procedimentos de ensaio e valores-limite, 
por meio de um acto delegado nos termos 
do artigo 76.º. Esses requisitos específicos 
devem ser de molde a aumentar, ou pelo 
menos manter, o nível de segurança 
proporcionado pelas directivas referidas 
no artigo 81.º.

Or. en

Alteração 151
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem assegurar que os 
requisitos de homologação destinados a 
verificar a conformidade em matéria de 
durabilidade sejam cumpridos. Ao critério 
do fabricante, pode ser utilizado um dos 
seguintes procedimentos de ensaio de 
durabilidade, a fim de comprovar à 
entidade homologadoras que o 
desempenho ambiental de um veículo 
homologado é duradouro.

3. Os fabricantes devem assegurar que os 
requisitos de homologação destinados a 
verificar a conformidade em matéria de 
durabilidade sejam cumpridos. Ao critério 
do fabricante, deve ser utilizado um dos 
seguintes procedimentos de ensaio de 
durabilidade, a fim de comprovar à 
entidade homologadoras que o 
desempenho ambiental de um veículo 
homologado é duradouro.

Or. en

Alteração 152
Malcolm Harbour
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um ensaio de durabilidade real dos 
veículos, durante o qual estes devem 
percorrer uma distância determinada no 
anexo VII, parte A, e demonstrar à 
entidade homologadoras que os requisitos 
previstos no presente regulamento, e nos 
seus actos delegados e de execução, são 
cumpridos durante a acumulação de 
quilometragem a intervalos regulares e no 
final da acumulação de quilometragem;

a) Um ensaio de durabilidade real dos 
veículos com ensaio das emissões a 
intervalos regulares durante o processo de 
acumulação de quilometragem e 
extrapolação para a distância aplicável 
determinada no anexo VII, parte A; a 
utilização facultativa de ensaios de 
durabilidade equivalentes, incluindo o 
envelhecimento acelerado de 
componentes e veículos, deve ser incluída 
nos actos delegados e de execução;

Or. en

Alteração 153
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Ao multiplicar os factores de 
deterioração estabelecidos no anexo VII, 
parte B, pelos resultados dos ensaios 
ambientais de um veículo que acumulou 
mais de 100 km após de ter sido posto em 
funcionamento, no final da cadeia de 
produção; os resultados do cálculo devem 
ser inferiores aos valores-limite para 
protecção do ambiente previstos no anexo 
VI, parte A, e comprovar o seguinte:

b) Ao multiplicar factores de deterioração 
normalizados, adoptados pela Comissão 
em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no artigo 74.º, pelos 
resultados dos ensaios das emissões do 
tudo de escape de um veículo que 
acumulou mais de 100 km após ter sido 
posto em funcionamento, no final da cadeia 
de produção. Os resultados calculados
devem ser inferiores aos valores-limite das 
emissões do tubo de escape previstos no 
anexo VI, parte A.

Or. en

Alteração 154
Malcolm Harbour



AM\872752PT.doc 33/100 PE467.203v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– O fabricante deve, no âmbito deste 
procedimento, demonstrar à entidade 
homologadora o desempenho ambiental 
de um veículo que acumulou mais de 100 
km após ter entrado em funcionamento, 
no final da cadeia de produção, equipado 
com sistemas e componentes de desgaste 
rápido;

Suprimido

Or. en

Alteração 155
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Quando utilizar este procedimento, o 
fabricante deve apresentar provas à 
entidade homologadora para comprovar a 
validade da correlação entre os dois 
procedimentos referidos nas alíneas a) e 
b) em matéria de durabilidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 156
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em 1 de Janeiro de 2016, o mais tardar, 
a Comissão deve levar a cabo um estudo de 
impacto ambiental abrangente. O estudo 

4. Em 1 de Janeiro de 2016, o mais tardar, 
a Comissão deve levar a cabo um estudo de 
impacto ambiental abrangente. O estudo 
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deverá avaliar a qualidade do ar e a 
percentagem de poluentes correspondente 
aos veículos da categoria L e deverá 
abranger os requisitos dos ensaios dos tipos 
I, IV, V, VII e VIII, enumerados no anexo 
V. Deverá ainda coligir e avaliar os dados 
científicos mais recentes, as últimas 
descobertas científicas, bem como análises 
de modelização e de custo-eficácia, com o 
propósito de estabelecer medidas políticas 
definitivas através da confirmação das 
datas de aplicação dos valores-limite da 
Euro 5 (para os motociclos L3e, Euro 6), 
previstos no anexo IV, assim como os 
requisitos ambientais da Euro 5 (para os
motociclos L3e, Euro 6), previstos nos 
anexos V, VI (A3), VI(B2), VI(C2) e os
requisitos Euro 5 relativos à 
quilometragem relacionada com a 
durabilidade e os factores de deterioração, 
previstos no anexo VII.

deverá avaliar a qualidade do ar e a 
percentagem de poluentes correspondente 
aos veículos da categoria L e deverá 
abranger os requisitos dos ensaios dos tipos 
I, IV, V, VII e VIII, enumerados no anexo 
V. Deverá ainda coligir e avaliar os dados 
científicos mais recentes, as últimas 
descobertas científicas, bem como análises 
de modelização e de custo-eficácia, com o 
propósito de estabelecer medidas políticas 
definitivas relativas às questões referidas 
no n.º 5. A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho sobre 
os resultados do estudo de impacto 
ambiental e as medidas políticas 
definitivas propostas sobre:

Or. en

Alteração 157
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em 1 de Janeiro de 2016, o mais tardar, 
a Comissão deve levar a cabo um estudo de 
impacto ambiental abrangente. O estudo 
deverá avaliar a qualidade do ar e a 
percentagem de poluentes correspondente 
aos veículos da categoria L e deverá 
abranger os requisitos dos ensaios dos tipos 
I, IV, V, VII e VIII, enumerados no anexo 
V. Deverá ainda coligir e avaliar os dados 
científicos mais recentes, as últimas 
descobertas científicas, bem como análises 
de modelização e de custo-eficácia, com o 
propósito de estabelecer medidas políticas 
definitivas através da confirmação das 

4. Em 1 de Janeiro de 2016, o mais tardar, 
a Comissão deve levar a cabo um estudo de 
impacto ambiental abrangente. O estudo 
deverá avaliar a qualidade do ar e a 
percentagem de poluentes correspondente 
aos veículos da categoria L e deverá 
abranger os requisitos dos ensaios dos tipos 
I, IV, V, VII e VIII, enumerados no anexo 
V. Deverá ainda coligir e avaliar os dados 
científicos mais recentes, as últimas 
descobertas científicas, bem como análises 
de modelização e os benefícios ambientais 
quantificados, em termos monetários,
decorrentes dos controlos das emissões 
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datas de aplicação dos valores-limite da 
Euro 5 (para os motociclos L3e, Euro 6), 
previstos no anexo IV, assim como os 
requisitos ambientais da Euro 5 (para os 
motociclos L3e, Euro 6), previstos nos 
anexos V, VI (A3), VI(B2), VI(C2) e os 
requisitos Euro 5 relativos à 
quilometragem relacionada com a 
durabilidade e os factores de deterioração, 
previstos no anexo VII.

dos motociclos.

Or. en

Alteração 158
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Com base nos resultados do estudo de 
impacto ambiental, a Comissão deve 
confirmar:

Suprimido

Or. en

Alteração 159
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As datas de aplicação dos valores-limite 
da Euro 5 (para os motociclos L3e, Euro 
6), previstas no anexo IV;

Suprimido

Or. en
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Alteração 160
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os valores-limite de emissão Euro 5 
(para os motociclos da categoria L3e, 
Euro 6), previstos no anexo VI (A3) e os 
valores-limite das emissões para o sistema 
OBD previstos no anexo VI(B2);

Suprimido

Or. en

Alteração 161
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Todos os veículos novos das 
(sub)categorias L3e, L5e, L6Ae e L7Ae 
devem, além da primeira geração de 
sistemas OBD (OBD I), estar igualmente 
equipados com a segunda geração de 
sistemas OBD (OBD II) na fase Euro 5 
(para os motociclos L3e, Euro 6);

Suprimido

Or. en

Alteração 162
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Que devem ser introduzidos requisitos 
para o ensaio de controlo da 
conformidade dos veículos em circulação 

Suprimido
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na fase Euro 5 (para os motociclos L3e, 
Euro 6), para que (sub)categorias de 
veículos da categoria L deve ser 
introduzido o ensaio de controlo da 
conformidade dos veículos em circulação 
e em que data deverá tornar-se 
obrigatório para todos os veículos da 
categoria L. «Controlo da conformidade 
em circulação» significa submeter a 
ensaio os veículos que fazem parte da 
frota de mercado, a fim de verificar se as 
medidas técnicas adoptadas pelo 
fabricante continuam a ser de molde a 
assegurar que as emissões pelo tubo de 
escape e por evaporação são 
efectivamente reduzidas e se as medidas 
de segurança funcional e os níveis de 
desempenho em matéria de segurança 
correlacionados são realmente cumpridos, 
nos termos do presente regulamento, 
durante o tempo de vida normal dos 
veículos e em condições normais de 
utilização;

Or. en

Alteração 163
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Quais das (sub)categorias L1Ae, L1Be, 
L2e, L5Be, L6Be e L7Be, na fase Euro 5, 
devem ser submetidas apenas ao ensaio 
SHED ou, em alternativa, ser submetidas 
apenas ao ensaio de permeabilidade do 
reservatório de combustível e da tubagem 
de alimentação de combustível, com os 
limites de ensaio indicados no anexo 
VI(C2);

Suprimido

Or. en
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Alteração 164
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As quilometragens associadas à 
durabilidade para a fase Euro 5 (para os 
motociclos L3e, Euro 6), referidas no 
anexo VII(A), e os factores de 
deterioração para a Euro 5 (para os 
motociclos L3e, Euro 6) referidos no 
anexo VII(B);

Suprimido

Or. en

Alteração 165
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Determinar a exequibilidade dos 
requisitos para as emissões fora de ciclo, 
as datas de aplicação e as (sub)categorias 
para as quais esses requisitos devem ser 
introduzidos após a fase Euro 5 (para os 
motociclos L3e, Euro 6).

Suprimido

Or. en

Alteração 166
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os veículos de propulsão 
exclusivamente eléctrica e/ou os veículos 
de propulsão exclusivamente a ar pré-
comprimido estão excluídos do âmbito de 
aplicação dos requisitos ambientais 
enumerados no anexo V, ensaios I a VIII. 
Esses veículos devem cumprir os requisitos 
funcionais aplicáveis aos sistemas OBD, 
conforme disposto no acto delegado, a fim 
de poderem ser reparados eficazmente em 
caso de avaria.

6. Os veículos de propulsão 
exclusivamente eléctrica, os veículos com 
sistema de propulsão eléctrica auxiliar
e/ou os veículos de propulsão 
exclusivamente a ar pré-comprimido estão 
excluídos do âmbito de aplicação dos 
requisitos ambientais enumerados no anexo 
V, ensaios I a IX. Esses veículos, com
excepção dos da categoria L1e, devem 
cumprir os requisitos funcionais aplicáveis 
aos sistemas OBD, conforme disposto no 
acto delegado, a fim de poderem ser 
reparados eficazmente em caso de avaria.

Or. en

Alteração 167
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. A fim de assegurar um elevado nível de 
protecção do ambiente, a Comissão deve 
instituir especificações técnicas 
pormenorizadas em matéria de protecção 
do ambiente, incluindo procedimentos de 
ensaio para os domínios enumerados nos 
n.ºs 2, 3, 4 e 5 por meio de um acto 
delegado, em conformidade com os artigos
76.º, 77.º e 78.º.

12. A fim de assegurar um elevado nível de 
protecção do ambiente, a Comissão deve 
instituir especificações técnicas 
pormenorizadas em matéria de protecção 
do ambiente, incluindo procedimentos de 
ensaio para os domínios enumerados nos 
n.ºs 2, 3, 4 e 5 por meio de um acto 
delegado, em conformidade com o artigo
76.º. Essas especificações técnicas 
pormenorizadas devem ser de molde a 
aumentar, ou pelo menos manter, o nível 
de segurança proporcionado pelas 
directivas referidas no artigo 81.º.

Or. en
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Alteração 168
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve instituir os métodos de 
cálculo ou medição da emissão de CO2 e 
do consumo de combustível por meio de 
um acto delegado, em conformidade com 
os artigos 76.º, 77.º e 78.º

3. A Comissão deve instituir os métodos de 
cálculo ou medição da emissão de CO2 e do 
consumo de combustível por meio de um 
acto delegado, em conformidade com o 
artigo 76.º

Or. en

Alteração 169
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve instituir disposições 
pormenorizadas relativas aos 
procedimentos de homologação, por meio 
de actos delegados em conformidade com 
o artigo 76.º.

Or. en

Alteração 170
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidas à Comissão 
competências de execução, a fim de 
estabelecer os modelos para a descrição 
das modalidades relativas aos 
procedimentos de homologação previstos

6. A Comissão deve adoptar actos de
execução, a fim de estabelecer as 
disposições pormenorizadas relativas aos 
procedimentos de homologação. Esses 
actos de execução devem ser adoptados 
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no artigo 73.º em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 74.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 171
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parte introdutória e pontos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

2. O dossiê de fabrico deve incluir os 
seguintes elementos:

2. O dossiê de fabrico deve incluir pelo 
menos a seguinte informação:

(1) Uma ficha de informação em 
conformidade com o modelo estabelecido 
pela Comissão nos termos do artigo 73.º;

(1) Uma ficha de informação em 
conformidade com o modelo estabelecido 
pela Comissão nos termos do n.º 3-B;

(2) Todos os dados, desenhos, fotografias e 
demais informação exigida pelo acto de 
execução adoptado nos termos do artigo 
73.º;

(2) Todos os dados, desenhos, fotografias e 
demais informação exigida pelo acto 
delegado adoptado nos termos do n.º 3-A;

Or. en

Alteração 172
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve determinar, por 
meio de actos delegados em conformidade 
com o artigo 76.º, a informação a 
fornecer à entidade homologadora nos 
termos do n.º 2, tendo em conta os 
requisitos estabelecidos no artigo 26.º.

Or. en
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Alteração 173
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão deve adoptar actos de 
execução a fim de estabelecer modelos 
para o dossiê de informação e para a 
ficha de informação referidos no n.º 2. 
Esses actos de execução devem ser 
adoptados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo
74.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 174
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os certificados de homologação UE 
devem ser numerados segundo um sistema
harmonizado, conforme disposto no acto
de execução adoptado nos termos do
artigo 73.º

4. Os certificados de homologação UE 
devem ser numerados segundo um sistema 
harmonizado. A Comissão deve adoptar 
actos de execução para instituir esse 
sistema. Esses actos de execução devem 
ser adoptados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo
74.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 175
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O certificado de homologação deve ser 
emitido com base no modelo definido no 
acto de execução adoptado em 
conformidade com o artigo 73.º

2. A Comissão deve adoptar actos de 
execução a fim de definir um modelo de 
certificado de homologação UE. Esses 
actos de execução devem ser adoptados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 74.º, n.º 2. O 
certificado de homologação deve ser 
emitido com base nesse modelo.

Or. en

Alteração 176
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de garantir que os resultados 
obtidos através de ensaios virtuais são tão 
significativos como os obtidos através de 
ensaios físicos, a Comissão deve instituir 
os requisitos cuja avaliação pode ser 
objecto de ensaios virtuais e enunciar as 
condições em que esses ensaios podem ser 
realizados, por meio de um acto delegado 
nos termos dos artigos 76.º, 77.º e 78.º

6. A fim de garantir que os resultados 
obtidos através de ensaios virtuais são tão 
significativos como os obtidos através de 
ensaios físicos, a Comissão deve instituir 
os requisitos cuja avaliação pode ser 
objecto de ensaios virtuais e enunciar as 
condições em que esses ensaios podem ser 
realizados, por meio de um acto delegado 
nos termos do artigo 76.º. Ao adoptar esse 
acto delegado, a Comissão deve basear-se 
nos requisitos e procedimentos previstos 
no anexo XVI da Directiva 2007/47/CE, 
consoante o caso.

Or. en

Alteração 177
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Para verificar se um veículo, sistema, 
componente ou uma unidade técnica são 
conformes ao modelo ou tipo homologado, 
a entidade homologadora que concedeu a 
homologação UE pode realizar qualquer 
das inspecções ou ensaios exigidos pelos 
requisitos regulamentares inerentes à 
homologação UE em amostras recolhidas 
nas instalações do fabricante, incluindo nas 
instalações de produção. Disposições 
pormenorizadas sobre os procedimentos 
de verificação constarão do acto de 
execução adoptado nos termos do 
presente regulamento em conformidade 
com o disposto no seu artigo 73.º

3. Para verificar se um veículo, sistema, 
componente ou uma unidade técnica são 
conformes ao modelo ou tipo homologado, 
a entidade homologadora que concedeu a 
homologação UE pode realizar qualquer 
das inspecções ou ensaios exigidos pelos 
requisitos regulamentares inerentes à 
homologação UE em amostras recolhidas 
nas instalações do fabricante, incluindo nas 
instalações de produção.

Or. en

Alteração 178
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São conferidas à Comissão 
competências para adoptar o acto de 
execução que institui as disposições 
pormenorizadas relativas à conformidade 
da produção, nos termos do artigo 73.º

5. A Comissão deve instituir, por meio de 
actos delegados em conformidade com o 
artigo 76.º, as disposições pormenorizadas 
relativas à conformidade da produção e os 
procedimentos de verificação
relacionados com essas disposições. A
Comissão pode proceder periodicamente a 
uma revisão, se tal for considerado 
conveniente, das referidas disposições e 
procedimentos. Ao adoptar esses actos 
delegados, a Comissão deve basear-se nos 
requisitos e procedimentos previstos nas 
directivas referidas no artigo 81.º.

Or. en
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Alteração 179
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O fabricante deve usar o modelo de 
certificado de conformidade adoptado pela 
Comissão nos termos do artigo 73.º.

2. A Comissão deve adoptar actos de 
execução a fim de definir um modelo de 
certificado de conformidade. Esses actos 
de execução devem ser adoptados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 74.º, n.º 2. O 
fabricante deve usar o modelo de 
certificado de conformidade adoptado pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 180
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo acordo diferente celebrado com o 
comprador do veículo, o certificado de 
conformidade deve ser redigido numa 
língua oficial do Estado-Membro no qual o 
veículo é comprado.

3. Salvo acordo diferente celebrado com o 
comprador do veículo, o certificado de 
conformidade deve ser redigido numa das
línguas oficiais da União ou na língua
oficial do Estado-Membro em cujo 
território o veículo é comprado.

Or. en

Alteração 181
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O certificado de conformidade deve ser 
preenchido na sua totalidade e não deve 
conter quaisquer restrições relativas à 
utilização do veículo, salvo as previstas no 
acto de execução adoptado nos termos do 
artigo 73.º

5. O certificado de conformidade deve ser 
preenchido na sua totalidade e não deve 
conter quaisquer restrições relativas à 
utilização do veículo, salvo as impostas 
pela entidade homologadora.

Or. en

Alteração 182
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A placa regulamentar e a marca de 
homologação UE devem ser conformes ao 
modelo definido no acto de execução, 
previsto no artigo 73.º, adoptado nos 
termos do presente regulamento.

4. A Comissão deve adoptar actos de 
execução a fim de estabelecer uma placa 
regulamentar e a marca de homologação 
UE. Esses actos de execução devem ser 
adoptados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo
74.º, n.º 2. A placa regulamentar e a marca 
de homologação UE devem ser conformes 
ao modelo definido nesses actos de 
execução.

Or. en

Alteração 183
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O certificado de homologação para 
veículos homologados nos termos do 
presente artigo deve ser elaborado em 

4. O certificado de homologação para 
veículos homologados nos termos do 
presente artigo deve ser elaborado em 
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conformidade com o modelo definido no 
acto de execução adoptado nos termos do 
artigo 73.º, mas não deve apresentar no 
cabeçalho a menção «certificado de 
homologação UE de veículo» e deve 
especificar o conteúdo das isenções 
concedidas ao abrigo do n.º 1. Os 
certificados de homologação devem ser 
numerados conforme disposto no acto de 
execução adoptado em conformidade com 
o artigo 73.º

conformidade com o modelo adoptado pela
Comissão nos termos do artigo 28.º, n.º 2,
mas não deve apresentar no cabeçalho a 
menção «certificado de homologação UE 
de veículo» e deve especificar o conteúdo 
das isenções concedidas ao abrigo do n.º 1. 
Os certificados de homologação devem ser 
numerados de acordo com o sistema 
harmonizado adoptado pela Comissão em 
conformidade com o artigo 27.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 184
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma homologação individual deve 
aplicar-se a um determinado veículo, quer 
este seja único quer não.

3. Uma homologação individual deve 
aplicar-se a um determinado veículo, quer 
este seja único quer não. Os veículos 
únicos construídos por amadores devem 
beneficiar de uma aplicação simplificada 
e acessível para efeitos de homologação 
individual.

Or. en

Justificação

Num pequeno número de cidades europeias, existe o passatempo e a cultura da construção 
dos seus próprios veículos de duas ou três rodas (veículos únicos construídos por amadores). 
Estes veículos registam um desempenho excelente nas estatísticas da sinistralidade e não
representam um risco para o ambiente devido aos valores baixos e pouco significativos 
registados anualmente bem como à baixa quilometragem anual. Por essas razões, os veículos 
únicos construídos por amadores devem ficar expressamente isentos de procedimentos de 
ensaio e normas dispendiosos.

Alteração 185
Toine Manders
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma homologação individual deve 
aplicar-se a um determinado veículo, quer 
este seja único quer não.

3. Uma homologação individual deve 
aplicar-se a um determinado veículo, quer 
este seja único quer não. Os veículos 
únicos construídos por amadores devem 
beneficiar de uma aplicação simplificada
e acessível para efeitos de homologação 
individual.

Or. en

Alteração 186
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma homologação individual deve 
aplicar-se a um determinado veículo, quer 
este seja único quer não.

3. Uma homologação individual deve 
aplicar-se a um determinado veículo, quer 
este seja único quer não, nomeadamente a 
veículos únicos construídos por 
particulares.

Or. de

Alteração 187
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pedidos de homologação individual 
devem abranger um máximo de cinco
veículos do mesmo modelo.

4. Os pedidos de homologação individual 
devem abranger um máximo de vinte
veículos do mesmo modelo.

Or. en
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Alteração 188
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pedidos de homologação individual 
devem abranger um máximo de cinco
veículos do mesmo modelo.

4. Os pedidos de homologação individual 
devem abranger um máximo de quinze
veículos do mesmo modelo.

Or. en

Alteração 189
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. O formato do certificado de 
homologação individual deve basear-se no 
modelo de certificado de homologação UE 
constante do acto de execução adoptado 
em conformidade com o artigo 73.º e 
conter, pelo menos, a informação 
necessária para completar o pedido de 
matrícula nos termos da Directiva 
1999/37/CE do Conselho.

6. O formato do certificado de 
homologação individual deve basear-se no 
modelo de certificado de homologação UE 
adoptado pela Comissão em conformidade 
com o artigo 28.º, n.º 2, e conter, pelo 
menos, a informação necessária para 
completar o pedido de matrícula nos 
termos da Directiva 1999/37/CE do 
Conselho.

Or. en

Alteração 190
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O presente artigo é aplicável a veículos 7. O presente artigo é aplicável a veículos 
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que, à data do pedido de homologação 
individual, não tenham sido previamente 
vendidos ou que ainda não deram entrada 
em circulação – processo que implica a sua 
identificação e a emissão de um número de 
matrícula, incluindo matrículas temporárias 
ou de curto prazo, bem como a matrícula 
profissional – ou que só tenham sido 
vendidos, matriculados ou entrado em 
circulação há menos de seis meses.

que, à data do pedido de homologação 
individual, não tenham sido previamente 
vendidos ou que ainda não deram entrada 
em circulação – processo que implica a sua 
identificação e a emissão de um número de 
matrícula, incluindo matrículas temporárias 
ou de curto prazo, bem como a matrícula 
profissional – ou que só tenham sido 
vendidos, matriculados ou entrado em 
circulação há menos de seis meses ou a 
veículos que tenham sido construídos a 
título particular como veículos únicos 
construídos por amadores.

Or. en

Justificação

Num pequeno número de cidades europeias, existe o passatempo e a cultura da construção 
dos seus próprios veículos de duas ou três rodas (veículos únicos construídos por amadores). 
Estes veículos registam um desempenho excelente nas estatísticas da sinistralidade e não 
representam um risco para o ambiente devido aos valores baixos e pouco significativos 
registados anualmente bem como à baixa quilometragem anual. Por essas razões, os veículos 
únicos construídos por amadores devem ficar expressamente isentos de procedimentos de 
ensaio e normas dispendiosos.

Alteração 191
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O presente artigo é aplicável a veículos 
que, à data do pedido de homologação 
individual, não tenham sido previamente 
vendidos ou que ainda não deram entrada 
em circulação – processo que implica a sua 
identificação e a emissão de um número de 
matrícula, incluindo matrículas temporárias 
ou de curto prazo, bem como a matrícula 
profissional – ou que só tenham sido 
vendidos, matriculados ou entrado em 
circulação há menos de seis meses.

7. O presente artigo é aplicável a veículos 
que, à data do pedido de homologação 
individual, não tenham sido previamente 
vendidos ou que ainda não deram entrada 
em circulação – processo que implica a sua 
identificação e a emissão de um número de 
matrícula, incluindo matrículas temporárias 
ou de curto prazo, bem como a matrícula 
profissional – ou que só tenham sido 
vendidos, matriculados ou entrado em 
circulação há menos de seis meses, ou a 
veículos únicos construídos por 
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particulares.

Or. de

Alteração 192
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma entidade homologadora pode 
isentar o veículo do cumprimento dos 
requisitos constantes de um ou mais dos 
actos enumerados no anexo II, desde que a 
entidade homologadora imponha requisitos 
alternativos e tenha motivos razoáveis para 
conceder essa isenção.

1. Uma entidade homologadora pode 
isentar o veículo do cumprimento dos 
requisitos constantes de um ou mais dos 
actos enumerados no anexo II, desde que a 
entidade homologadora imponha requisitos 
alternativos e tenha motivos razoáveis para 
conceder essa isenção. Nomeadamente, os 
veículos únicos construídos por amadores 
podem ficar isentos por razões de 
proporcionalidade dos custos.

Or. en

Justificação

Num pequeno número de cidades europeias, existe o passatempo e a cultura da construção 
dos seus próprios veículos de duas ou três rodas (veículos únicos construídos por amadores). 
Estes veículos registam um desempenho excelente nas estatísticas da sinistralidade e não 
representam um risco para o ambiente devido aos valores baixos e pouco significativos 
registados anualmente bem como à baixa quilometragem anual. Por essas razões, os veículos 
únicos construídos por amadores devem ficar expressamente isentos de procedimentos de 
ensaio e normas dispendiosos.

Alteração 193
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma entidade homologadora pode 
isentar o veículo do cumprimento dos 

1. Uma entidade homologadora pode 
isentar o veículo do cumprimento dos 
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requisitos constantes de um ou mais dos 
actos enumerados no anexo II, desde que a 
entidade homologadora imponha requisitos 
alternativos e tenha motivos razoáveis para 
conceder essa isenção.

requisitos constantes de um ou mais dos 
actos enumerados no anexo II, desde que a 
entidade homologadora imponha requisitos 
alternativos e tenha motivos razoáveis para 
conceder essa isenção. Uma isenção deste 
tipo pode ser concedida, nomeadamente, a 
veículos únicos construídos por 
particulares, a fim de manter os custos 
num nível aceitável.

Or. de

Alteração 194
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos alternativos aplicáveis aos 
veículos únicos construídos por amadores 
devem garantir um nível satisfatório de 
segurança funcional e de protecção 
ambiental que seja razoável e justo em 
relação ao previsto nos domínios 
relevantes da lista do anexo II.

Or. en

Alteração 195
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O número de veículos em fim de série 
não deve ser superior a 10% do número de 
veículos matriculados durante os dois anos 
precedentes ou a 10 veículos por Estado-
Membro, consoante o valor que for maior.

4. O número de veículos em fim de série 
não deve ser superior a 10% do número de 
veículos matriculados durante os dois anos 
precedentes ou a 400 veículos, consoante o 
valor que for maior.
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Or. en

Alteração 196
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O número de veículos em fim de série 
não deve ser superior a 10% do número de 
veículos matriculados durante os dois anos 
precedentes ou a 10 veículos por Estado-
Membro, consoante o valor que for maior.

4. O número máximo de veículos de fim 
de série colocados em circulação em cada 
Estado-Membro deve ser limitado de 
acordo como uma das seguintes 
modalidades a escolher pelo Estado-
Membro:
a) O número de veículos em fim de série 
não deve ser superior a 10% do número de 
veículos matriculados durante os dois anos 
precedentes ou a 10 veículos por Estado-
Membro, consoante o valor que for maior;
ou
b) Serão apenas considerados os veículos
que possuem um certificado válido que foi 
emitido na ou após a data de fabrico e que 
permaneceu válido durante um mínimo de 
três meses após a data de emissão mas 
posteriormente perdeu a validade em 
consequência da entrada em vigor de um 
acto regulamentar.

Or. en

Alteração 197
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Antes de serem matriculados, o 
fabricante deve emitir um novo certificado 
de conformidade que se destina aos 

5. Antes de serem matriculados, o 
fabricante deve emitir um novo certificado 
de conformidade que se destina aos 
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veículos em fim de série classificando os 
veículos em causa como «veículos em fim 
de série» e indicando o número e o Estado-
Membro de matrícula inicial em 
conformidade com o modelo de certificado 
estabelecido pela Comissão nos termos do 
artigo 73.º

veículos em fim de série classificando os 
veículos em causa como «veículos em fim 
de série» e indicando o número e o Estado-
Membro de matrícula inicial em 
conformidade com o modelo de certificado 
estabelecido pela Comissão nos termos do 
artigo 36.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 198
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve estabelecer uma lista 
dos sistemas, componentes ou unidades 
técnicas abrangidos pelo n.º 1 por meio de 
actos delegados em conformidade com os 
artigos 76.º, 77.º e 78.º, baseando-se na 
informação disponível sobre os seguintes 
aspectos:

2. A Comissão deve estabelecer uma lista 
dos sistemas, componentes ou unidades 
técnicas abrangidos pelo n.º 1 por meio de 
actos delegados em conformidade com o 
artigo 76.º, com base nos seguintes
elementos:

Or. en

Alteração 199
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1 não se aplica aos sistemas, 
componentes ou às unidades técnicas 
produzidos exclusivamente para veículos 
de competição em estrada. Se os sistemas, 
componentes ou as unidades técnicas 
enumerados numa lista num dos actos 
delegados do presente regulamento tiverem 
uma utilização dupla, nomeadamente, para 

O n.º 1 não se aplica aos sistemas, 
componentes ou às unidades técnicas 
produzidos exclusivamente para veículos 
de competição que não se destinam a ser 
utilizados nas vias públicas. Se os 
sistemas, componentes ou as unidades 
técnicas incluídos numa lista específica
num dos actos delegados do presente 
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veículos exclusivamente de competição em 
estrada e para veículos destinados a 
utilização nas vias públicas, não podem ser 
vendidos, nem destinados à venda ao 
público.

regulamento tiverem uma utilização dupla, 
nomeadamente, para veículos 
exclusivamente de competição em estrada 
e para veículos destinados a utilização nas 
vias públicas, não podem ser vendidos, 
nem destinados à venda ao público, salvo 
se satisfizerem os requisitos enunciados 
no presente artigo.

Se for caso disso, a Comissão aprova 
disposições para a identificação das peças 
ou equipamentos a que se refere o 
presente número.

Or. en

Justificação

Sem as alterações propostas, estas disposições, que são retiradas do artigo 31.º da Directiva
2007/46/CE, têm um significado totalmente diferente, e acabariam por bloquear por 
completo o mercado de alguns componentes específicos. É fundamental alinhar totalmente o
texto pelo artigo 31.º da Directiva 2007/46/CE, como se propõe.

Alteração 200
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve, se necessário, definir 
o modelo e o sistema de numeração para o 
certificado referido no artigo 53.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, bem como todos os 
aspectos relativos ao procedimento a seguir 
por meio de um acto de execução nos 
termos do artigo 73.º A Comissão deve 
instituir os requisitos que tais peças devem 
cumprir em matéria de marcação, 
embalagem e de ensaios necessários por 
meio de actos delegados nos termos dos 
artigos 76.º, 77.º e 78.º

4. A Comissão deve, se necessário, adoptar
actos de execução a fim de definir o 
modelo e o sistema de numeração para o 
certificado referido no artigo 53.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, bem como todos os 
aspectos relativos ao procedimento a 
seguir. Esses actos de execução devem ser
adoptados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo
74.º, n.º 2. A Comissão deve instituir os 
requisitos que tais peças devem cumprir 
em matéria de marcação, embalagem e de 
ensaios necessários por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 76.º.

Or. en
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Alteração 201
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os requisitos referidos no n.º 4 podem 
basear-se nos actos enumerados no anexo 
II ou podem consistir numa comparação do 
sistema, componente ou da unidade técnica 
com o desempenho do veículo de origem, 
ou de qualquer das suas peças, consoante o 
caso. Em qualquer dos casos, os requisitos 
devem garantir que os sistemas, 
componentes ou as unidades técnicas não 
prejudicam o funcionamento de sistemas 
essenciais para a segurança do veículo ou 
para o seu desempenho ambiental.

5. Os requisitos referidos no n.º 4 podem 
basear-se nos actos enumerados no anexo 
II ou podem consistir numa comparação do 
sistema, componente ou da unidade técnica 
com o desempenho do veículo de origem, 
ou de qualquer das suas peças, consoante o 
caso. Em qualquer dos casos, os requisitos 
devem garantir que os sistemas, 
componentes ou as unidades técnicas não 
prejudicam o funcionamento de sistemas 
essenciais para a segurança do veículo ou 
para o seu desempenho ambiental para 
utilização em veículos de estrada, salvo se 
satisfizerem os requisitos enunciados no 
presente artigo.

Or. en

Alteração 202
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Essa informação deve ser prestada nas 
línguas oficiais do Estado-Membro no qual 
o veículo foi vendido, matriculado ou em 
que deve entrar em circulação. E deve ser 
providenciada também, após aprovação da 
entidade homologadora, no manual do 
utilizador.

3. Essa informação deve ser prestada nas 
línguas oficiais do Estado-Membro no qual 
o veículo foi vendido, matriculado ou em 
que deve entrar em circulação, salvo 
acordo expresso em contrário estabelecido 
com o utilizador do veículo. E deve ser 
providenciada também, após aprovação da 
entidade homologadora, no manual do 
utilizador.
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Or. fr

Alteração 203
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante do veículo deve
disponibilizar aos fabricantes de 
componentes ou unidades técnicas todos os 
dados necessários para a homologação UE 
de componentes ou de unidades técnicas, 
ou para obter uma autorização ao abrigo 
do artigo 46.º, incluindo, se aplicável, os 
desenhos especificados nos actos 
enumerados no anexo II.

1. O fabricante do veículo deve 
disponibilizar aos fabricantes de 
componentes ou unidades técnicas todos os 
dados necessários para o desenvolvimento 
de componentes de substituição e para a 
obtenção da homologação UE de 
componentes ou de unidades técnicas, em
conformidade com o artigo 29.º.

Or. en

Alteração 204
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O fabricante do veículo pode impor aos 
fabricantes de componentes e unidades 
técnicas um acordo vinculativo destinado 
a proteger a confidencialidade de 
qualquer informação que não seja do 
domínio público, nomeadamente a 
informação relacionada com direitos de 
propriedade intelectual.

Suprimido

Or. en

Alteração 205
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes devem facultar aos 
operadores independentes um acesso 
ilimitado à informação relativa à reparação 
e manutenção de veículos, através de sítios 
Web, utilizando um formato normalizado e 
de um modo fácil e rápido. Em especial, 
esse acesso deve ser facultado de modo 
não discriminatório, em comparação com o 
acesso concedido a oficinas de reparação e 
representantes autorizados.

1. Os fabricantes devem facultar aos 
operadores independentes um acesso 
ilimitado à informação relativa à reparação 
e manutenção de veículos, através de sítios 
Web, utilizando um formato normalizado e 
de um modo fácil e rápido. Em especial, 
essa informação deve ser disponibilizada
de modo não discriminatório, em 
comparação com a informação sobre 
reparação e manutenção transmitida a 
oficinas de reparação e representantes 
autorizados e a operadores independentes.
Os veículos devem ser fornecidos com 
toda a informação, equipamento especial 
e acessórios essenciais para permitir o seu 
ajustamento, manutenção e utilização em 
segurança.

Or. en

Alteração 206
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fabricantes devem disponibilizar 
informação sobre a reparação e 
manutenção do veículo de modo
discriminado, acessível e legível.

Or. en

Alteração 207
Toine Manders
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fabricantes devem cobrar taxas 
razoáveis e proporcionais consoante a 
informação utilizada.

Or. en

Alteração 208
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão deve definir as normas que 
os serviços técnicos devem cumprir, assim 
como o procedimento de avaliação dos 
serviços técnicos por meio de um acto 
delegado nos termos dos artigos 76.º, 77.º 
e 78.º, a fim de assegurar que esses 
serviços cumprem normas de desempenho 
de nível elevado comuns a todos os 
Estados-Membros.

11. A Comissão deve definir as normas que 
os serviços técnicos devem cumprir, assim 
como o procedimento de avaliação dos 
serviços técnicos por meio de um acto 
delegado nos termos do artigo 76.º, a fim
de assegurar que esses serviços cumprem 
normas de desempenho de nível elevado 
comuns a todos os Estados-Membros. Ao 
adoptar esse acto delegado, a Comissão 
deve basear-se nas disposições e 
procedimentos previstos nos apêndices 1 e 
2 do anexo V da Directiva 2007/46/CE, 
consoante o caso.

Or. en

Alteração 209
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 73

Texto da Comissão Alteração

A fim de estabelecer condições uniformes Suprimido
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para a execução do presente regulamento, 
a Comissão adopta, em conformidade com 
o procedimento a que é feita referência no 
artigo 74.º, actos de execução que 
estabelecem as seguintes medidas de 
execução:
a) Informações pormenorizadas sobre as 
modalidades dos procedimentos de 
homologação, em conformidade com o 
artigo 23.º, n.º 6;
b) Modelos para o dossiê de informação e 
para a ficha de informação, em 
conformidade com o artigo 25.º, n.º 2;
c) Sistema de numeração dos certificados 
de homologação UE, em conformidade 
com o artigo 27.º, n.º 4;
d) Modelo para o certificado de 
homologação UE, em conformidade com 
o artigo 28.º, n.º 2;
e) Informações pormenorizadas sobre as 
modalidades relativas à conformidade da 
produção, em conformidade com o artigo 
31.º;
f) Modelo de certificado de conformidade, 
em conformidade com o artigo 36.º, n.º 2;
g) Modelo de marcação da homologação 
UE, em conformidade com o artigo 37.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 210
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados, nos termos dos artigos
76.º, 77.º e 78.º, alterações aos anexos do 
presente regulamento.

1. A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados, nos termos do artigo 76.º, 
alterações aos anexos do presente 
regulamento, a fim de os adaptar ao 
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progresso do conhecimento científico e 
técnico.

Or. en

Alteração 211
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, em aplicação da Decisão 
97/836/CE, forem aprovados novos 
regulamentos UNECE ou alterações a 
regulamentos UNECE em vigor, aos 
quais a União tenha aderido, a Comissão 
deve alterar o anexo II do presente 
regulamento em conformidade, por meio 
de um acto delegado nos termos dos 
artigos 76.º, 77.º e 78.º

Suprimido

Or. en

Alteração 212
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexos - Índice – Anexo VI – ponto B

Texto da Comissão Alteração

(B) Valores-limite das emissões do sistema 
de diagnóstico a bordo; Suprimido

Or. en
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Alteração 213
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexos – Índice – Anexo VIII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO VIII-A – Isenções concedidas ou 
disposições especiais aplicadas aos
veículos eléctricos e aos veículos 
especificados da categoria 1Le

Or. en

Alteração 214
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L1e – coluna 2 e coluna 3, primeira linha

Texto da Comissão Alteração

Veículos a motor ligeiros de duas rodas Veículos a motor ligeiros de duas ou três 
rodas

(1) Veículos de duas rodas e com um 
sistema de propulsão conforme indicado no 
artigo 4.º, n.º 3 e

(1) Veículos de duas rodas ou três e com 
um sistema de propulsão conforme 
indicado no artigo 4.º, n.º 3 e

Or. en

Alteração 215
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L1Ae – colunas 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

Velocípede com motor Veículo de duas ou três rodas de baixo 
desempenho

(3) Veículo equipado com um sistema de 
propulsão auxiliar tendo como objectivo 
principal uma pedalagem assistida e
(4) uma velocidade máxima de projecto ≤ (4) velocidade máxima de projecto ≤ 25 
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25 km/h e km/h 
(5) a alimentação do sistema de propulsão 
auxiliar é reduzida progressivamente e 
finalmente interrompida quando a 
velocidade do veículo atinge 25 km/h e
(6) o sistema de propulsão auxiliar tem
uma potência nominal máxima contínua ≤ 
1 kW e

(6) o sistema de propulsão tem uma 
potência nominal máxima contínua ≤ 1 kW 
e

(7) os velocípedes a motor de três rodas 
que cumprem os critérios de classificação 
suplementares específicos (3), (4), (5) e (6) 
e são classificados como sendo 
tecnicamente equivalentes aos velocípedes 
a motor de duas rodas.

(7) os velocípedes a motor de três rodas 
que cumprem os critérios de classificação 
suplementares específicos (4) e (6) e são 
classificados como sendo tecnicamente
equivalentes aos velocípedes a motor de 
duas rodas.

Or. en

Alteração 216
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L1Be – critério 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Velocidade máxima de projecto ≤ 25 
km/h e

(3) Velocidade máxima de projecto ≤ 35 
km/h e

Or. de

Alteração 217
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L1Be – coluna 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

Ciclomotor de duas rodas Ciclomotor de duas rodas ou velocípede 
com motor

(1) Veículos de duas rodas e com um 
sistema de propulsão conforme indicado 
no artigo 4.º, n.º 3 e
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(2) com uma cilindrada ≤ 50 cm3, se um 
motor PI fizer parte da configuração do 
sistema de propulsão e
(3) com um sistema de propulsão eléctrica
auxiliar, cuja alimentação é interrompida 
quando a velocidade do veículo atinge 45 
km/h, ou antes, se o ciclista deixar de 
pedalar; e

(3) Velocidade máxima de projecto ≤ 25 
km/h e

(4) uma velocidade máxima de projecto ≤ 
45 km/h e

(4) uma potência nominal máxima contínua 
≤ 4 kW. 

(5) uma potência nominal máxima contínua 
≤ 4 kW.

Or. en

Alteração 218
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L3e – Subcategoria L3e-S1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

L3e - S1 – Motociclo de enduro
(5) Altura máxima do assento: 900 mm;
(6) distância mínima ao solo: 310 mm;
(7) relação da caixa de velocidades global 
mínima na relação de transmissão mais 
elevada (relação primária × relação da 
caixa de velocidades × relação de 
transmissão final) de 6,0;
(8) massa em ordem de marcha (sem 
condutor) não superior a 140 kg;
(9) sem lugar sentado para um 
passageiro.

Or. en
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Alteração 219
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L3e – Subcategoria L3e-S2 (nova)

Texto da Comissão Alteração

L3e - S2 – Motociclo de trial
(5) Altura máxima do assento: 700 mm;
(6) distância mínima ao solo: 280 mm;
(7) capacidade máxima do depósito de 
combustível: 4 l;
(8) relação da caixa de velocidades global 
mínima na relação de transmissão mais 
elevada (relação primária × relação da 
caixa de velocidades × relação de 
transmissão final) de 7,5;
(9) massa em ordem de marcha (sem
condutor) não superior a 100 kg;
(10) sem lugar sentado para um 
passageiro.

Or. en

Alteração 220
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L6e– critério (3), parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) com uma massa em ordem de marcha ≤ 
350 kg, sem incluir:

(3) com uma massa em ordem de marcha ≤ 
400 kg, sem incluir:

Or. en

Alteração 221
Malcolm Harbour
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Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L6e– critério (3)

Texto da Comissão Alteração

(3) com uma massa em ordem de marcha ≤ 
350 kg, sem incluir:

(3) com uma massa em ordem de marcha ≤ 
400 kg, sem incluir:

a) a massa das baterias no caso dos 
veículos híbridos ou com um sistema de 
propulsão alimentado exclusivamente a 
electricidade ou

a) a massa das baterias no caso dos 
veículos híbridos ou com um sistema de 
propulsão alimentado exclusivamente a 
electricidade ou

b) o peso do sistema de combustível 
gasoso, incluindo os reservatórios para 
armazenamento de combustíveis gasosos, 
no caso de veículos monocombustível, 
bicombustível ou multicombustível, ou

b) o peso do sistema de combustível 
gasoso, incluindo os reservatórios para 
armazenamento de combustíveis gasosos, 
no caso de veículos monocombustível, 
bicombustível ou multicombustível, ou

c) o peso do(s) reservatório(s) para 
armazenamento de ar comprimido no caso 
de uma propulsão a ar pré-comprimido.

c) o peso do(s) reservatório(s) para 
armazenamento de ar comprimido no caso 
de uma propulsão a ar pré-comprimido.
d) o peso das máquinas ou equipamento 
para utilização específica no caso de 
veículos destinados ao transporte de 
mercadorias (por exemplo, camioneta, 
camião todo-o-terreno, taipal basculante, 
compressor e lavador de alta pressão), e
e) o peso do condutor.

Or. en

Alteração 222
Lara Comi

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L7e – critério (3)

Texto da Comissão Alteração

(3) uma massa em ordem de marcha: (3) uma massa sem carga:
a) ≤ 400 kg para o transporte de 
passageiros; 

(a) ≤ 450 kg para o transporte de 
passageiros; 

b) ≤ 550 kg para o transporte de 
mercadorias. 

b) ≤ 750 kg para o transporte de 
mercadorias. 

A massa em ordem de marcha exclui: A massa sem carga exclui:
(1) a massa das baterias, no caso dos 
veículos híbridos ou com um sistema de 
propulsão alimentado exclusivamente a 
electricidade, ou

(1) a massa das baterias, no caso dos 
veículos híbridos ou com um sistema de 
propulsão alimentado exclusivamente a 
electricidade, ou
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(2) o peso do sistema de combustível 
gasoso, incluindo os reservatórios para 
armazenamento de combustíveis gasosos, 
no caso de veículos monocombustível, 
bicombustível ou multicombustível, ou

(2) o peso do sistema de combustível 
gasoso, incluindo os reservatórios para 
armazenamento de combustíveis gasosos, 
no caso de veículos monocombustível, 
bicombustível ou multicombustível, ou

(3) o peso do(s) reservatório(s) para 
armazenamento de ar comprimido, no caso 
de uma propulsão a ar pré-comprimido;

(3) o peso do(s) reservatório(s) para 
armazenamento de ar comprimido, no caso 
de uma propulsão a ar pré-comprimido;

Or. en

Justificação

Os requisitos adicionais relativos à segurança, à protecção ambiental e à construção têm um
impacto importante na massa do veículo. Consequentemente, o aumento do limite deixa a 
mesma margem de autonomia a nível da engenharia que os fabricantes têm tido até este 
momento. A mudança da massa em ordem de marcha para a massa sem carga responde à 
mesma necessidade.

Alteração 223
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L7e – critério (3)

Texto da Comissão Alteração

(3) uma massa em ordem de marcha: (3) uma massa em ordem de marcha: 
a) ≤ 400 kg para o transporte de 
passageiros; 

a) ≤ 450 kg para o transporte de 
passageiros; 

b) ≤ 550 kg para o transporte de 
mercadorias. 

b) ≤ 600 kg para o transporte de 
mercadorias. 

A massa em ordem de marcha exclui: A massa em ordem de marcha exclui:
(1) a massa das baterias, no caso dos 
veículos híbridos ou com um sistema de 
propulsão alimentado exclusivamente a 
electricidade, ou

(1) a massa das baterias, no caso dos 
veículos híbridos ou com um sistema de 
propulsão alimentado exclusivamente a 
electricidade, ou

(2) o peso do sistema de combustível 
gasoso, incluindo os reservatórios para 
armazenamento de combustíveis gasosos, 
no caso de veículos monocombustível, 
bicombustível ou multicombustível, ou

(2) o peso do sistema de combustível 
gasoso, incluindo os reservatórios para 
armazenamento de combustíveis gasosos, 
no caso de veículos monocombustível, 
bicombustível ou multicombustível, ou

(3) o peso do(s) reservatório(s) para 
armazenamento de ar comprimido, no caso 
de uma propulsão a ar pré-comprimido;

(3) o peso do(s) reservatório(s) para 
armazenamento de ar comprimido, no caso 
de uma propulsão a ar pré-comprimido;
(4) o peso das máquinas ou equipamento 
para utilização específica no caso de 
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veículos destinados ao transporte de 
mercadorias (por exemplo, camioneta, 
camião todo-o-terreno, taipal basculante, 
compressor e lavador de alta pressão), e
(5) o peso do condutor.

Or. en

Alteração 224
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo I - Categoria L7e - critério (3) - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) ≤ 400 kg para o transporte de 
passageiros;

a) ≤ 450 kg para o transporte de 
passageiros;

Or. en

Alteração 225
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L7e – Subcategoria L7Ce (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Motoquatro de dupla utilização
(5) Veículos para fins comerciais e/ou 
para o transporte de passageiros, 
especificamente concebidos para serem 
utilizados tanto na estrada como fora da
estada;
(6) velocidade máxima de projecto: 60 
km/h
(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação implicará mudanças em 
todo o texto, ou seja, uma renumeração 
para inserir esta nova subcategoria entre 
as subcategorias L7Ae e L7Be.)

Or. en
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Justificação

Certas motoquatros destinam-se a ser utilizadas tanto na estrada como fora da estrada. Por 
isso, uma vez que utilizam as estradas públicas, devem ser incluídas neste regulamento. No 
entanto, é necessário ter em conta as suas características específicas para utilização fora da 
estrada. Por esta razão, propõem-se estas subcategorias específicas.

Alteração 226
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L7e – Subcategoria L7Ce – S1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Veículo todo-o-terreno (VTT)

(7) Assento em forma de sela;
(8) acelerador de polegar;
(9) dispositivo de engate (retaguarda): 
peso de reboque> 4X o próprio peso>274 
kg como ensaio de resistência, a não 
considerar como peso de reboque 
autorizado;
(10) distância ao solo >180 mm;
(11) relação distância entre 
eixos/distância ao solo <6.

Or. en

Alteração 227
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L7e – Subcategoria L7Ce – S2 (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce - S2 – Veículos Side-by-Side (SbS)
(7) Equipados com um a quatro lugares 
sentados para passageiros, incluindo o 
lugar do condutor;
(8) dispositivo de engate (retaguarda): 
peso de reboque> 1,5X o próprio peso
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como ensaio de resistência, a não 
considerar como peso de reboque 
autorizado;
(9) distância ao solo >200 mm;
(10) relação distância entre 
eixos/distância ao solo <7,5;
(11) uma construção do quadro não 
normalizada baseada numa armação 
tubular aparafusada;

Or. en

Alteração 228
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L7e– Subcategoria L7Ce (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce– Veículo todo-o-terreno (VTT)
(5) Velocidade máxima de projecto: 60 
km/h
(6) assento em forma de sela;
(7) acelerador de polegar;
(8) não equipado com dispositivos 
concebidos para puxar, empurrar, 
suportar e accionar equipamento 
intermutável;
(10) distância ao solo >180 mm;
(11) relação distância entre 
eixos/distância ao solo <6.

Or. en
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Alteração 229
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – coluna 3 – pontos 1, 2, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 17 – nota de rodapé 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ver Anexo VIII-A.

Or. en

Justificação

Referência à nova nota de rodapé proposta nas "Notas explicativas dos anexos": "Isenções 
concedidas ou disposições especiais aplicadas a veículos eléctricos e a veículos da categoria 
1Le conforme especificados no anexo VIII-A (novo)".

Alteração 230
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 5 (Estruturas de 
protecção da frente e da retaguarda) – colunas 12-15 (L6Ae, L6Be, L7Ae, L7Be)

Texto da Comissão Alteração

X, X, X, X Suprimido

Or. en

Alteração 231
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 9 (Visibilidade à 
retaguarda) – coluna 5 (L1Ae)

Texto da Comissão Alteração

X Suprimido

Or. en
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Alteração 232
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 9-A (novo) 
(Visibilidade lateral)

Texto da Comissão Alteração

9-A Visibilidade lateral
X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X

Or. en

Justificação

A fim de optimizar a segurança dos condutores, convém aumentar a visibilidade dos veículos 
da categoria L, através de medidas que garantam a visibilidade lateral, por exemplo, 
mediante a utilização de reflectores.

Alteração 233
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 11 (Lugar sentado) –
coluna 5 (L1Ae)

Texto da Comissão Alteração

X Suprimido

Or. en
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Alteração 234
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 12 (Capacidade de 
manobra)

Texto da Comissão Alteração

Esta linha é suprimida

Or. en

Alteração 235
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 14 (Placa de 
limitação da velocidade máxima e sua localização no veículo) 

Texto da Comissão Alteração

Esta linha é suprimida

Or. en

Alteração 236
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 15 (Protecção dos 
ocupantes do veículo)

Texto da Comissão Alteração

Esta linha é suprimida

Or. en
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Alteração 237
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 17 (Integridade da 
estrutura do veículo)

Texto da Comissão Alteração

Esta linha é suprimida

Or. en

Alteração 238
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 17-A (novo) (Exame 
técnico)

Texto da Comissão Alteração

17-A Exame técnico
X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Or. en

Justificação

Pelo menos de cinco em cinco anos, os veículos da categoria L devem ser submetidos a um 
exame técnico por uma oficina de reparação autorizada. Deste modo, evitam-se aquelas 
situações em que os veículos deste tipo não são objecto de manutenção durante anos. O 
respectivo proprietário recebe um documento comprovativo da realização do exame, o qual 
deverá ser apresentado à polícia e à companhia de seguros em caso de acidente. O 
proprietário que não tenha submetido o seu veículo ao exame obrigatório será considerado 
parcialmente culpado pelo acidente, mesmo que não seja ele o responsável pela ocorrência.
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Alteração 239
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo II – II Requisitos de segurança funcional do veículo – ponto 17-B (novo) 
(Harmonização das licenças de condução)

Texto da Comissão Alteração

17-B Harmonização das cartas de 
condução
X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Or. en

Justificação

Actualmente, os regimes aplicáveis às cartas de condução nos Estados-Membros são muito 
diferentes no que respeita às idades e aos veículos da categoria L. Esses regimes deveriam 
ser harmonizados de modo a criar na União Europeia condições de concorrência equitativas 
relativamente às cartas de condução para veículos da categoria L.

Alteração 240
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo II – III Requisitos de construção do veículo – coluna 3 – pontos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12, 13 – nota de rodapé 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ver Anexo VIII-A.

Or. en

Justificação

Referência à nova nota de rodapé proposta nas "Notas explicativas dos anexos": "Isenções 
concedidas ou disposições especiais aplicadas a veículos eléctricos e a veículos da categoria 
1Le conforme especificados no anexo VIII-A (novo)".

Alteração 241
Malcolm Harbour
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Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

20 200

Or. en

Alteração 242
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

20 50

Or. en

Alteração 243
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 3 

Texto da Comissão Alteração

50 200

Or. en

Alteração 244
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 3

Texto da Comissão Alteração

50 100
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Or. en

Alteração 245
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 4 

Texto da Comissão Alteração

100 200

Or. en

Alteração 246
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 5 

Texto da Comissão Alteração

50 200

Or. en

Alteração 247
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 6 

Texto da Comissão Alteração

100 200

Or. en

Alteração 248
Malcolm Harbour
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Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 7 

Texto da Comissão Alteração

20 200

Or. en

Alteração 249
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 8 

Texto da Comissão Alteração

100 200

Or. en

Alteração 250
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 9 

Texto da Comissão Alteração

20 200

Or. en

Alteração 251
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo III – coluna 3 – linha 10 

Texto da Comissão Alteração

100 200
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Or. en

Alteração 252
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo III – linha 12-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce - Veículo todo-o-terreno - 200

Or. en

Alteração 253
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo III – linha 12-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Motoquatro de dupla utilização -
20

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os VTT e os SbS. Os 
limites são semelhantes aos da subcategoria L7Ae.

Alteração 254
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo IV – coluna 2-5 – linha 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Euro
23

Não 
se 
apli

1 de 
Jan
eiro 

Não 
se 
aplic
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ca de 
201
3

a

Or. en

Alteração 255
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo IV – linha 5

Texto da Comissão Alteração

Euro 
5

1 de 
Jane
iro 
de 
2018

1 de 
Jane
iro 
de 
2020

1 de 
Jane
iro 
de 
2021

Esta linha é suprimida

Or. en

Alteração 256
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo IV – coluna 2 – linhas 4 e 5

Texto da Comissão Alteração

Euro 4 nova Euro 4
Euro 5 nova Euro 5

Or. de

Justificação

Os níveis de emissões a alcançar estão em consonância com as normas Euro 5 e Euro 6 
propostas.

Alteração 257
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Anexo IV – coluna 2 – linhas 4 e 5

Texto da Comissão Alteração

Euro 4 Euro 4/Euro 5(6)/Euro 6
Euro 5

Or. de

Justificação

Alteração 258
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo IV – Calendário de aplicação – coluna 3 – Novos modelos de veículos Facultativo

Texto da Comissão Alteração

Esta coluna é suprimida

Or. de

Alteração 259
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo IV – Calendário de aplicação – coluna 3 – Novos modelos de veículos Facultativo

Texto da Comissão Alteração

Esta coluna é suprimida

Or. de

Alteração 260
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo IV – coluna 4 – Novos modelos de veículos Obrigatório
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Texto da Comissão Alteração

1 de Janeiro de 2014 1 de Janeiro de 2015
1 de Janeiro de 2017 1 de Janeiro de 2015
1 de Janeiro de 2020 1 de Janeiro de 2018

Or. de

Alteração 261
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo IV – coluna 4 – Novos modelos de veículos Obrigatório

Texto da Comissão Alteração

1 de Janeiro de 2014 1 de Janeiro de 2014

1 de Janeiro de 2017 1 de Janeiro de 2015
1 de Janeiro de 2020

Or. de

Alteração 262
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo IV – coluna 5 – Modelos de veículos existentes Obrigatório

Texto da Comissão Alteração

1 de Janeiro de 2015 1 de Janeiro de 2015
1 de Janeiro de 2018 1 de Janeiro de 2017
1 de Janeiro de 2021 1 de Janeiro de 2018

Or. de

Alteração 263
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Anexo IV – coluna 5 – Modelos de veículos existentes Obrigatório

Texto da Comissão Alteração

1 de Janeiro de 2015 1 de Janeiro de 2015
1 de Janeiro de 2018 1 de Janeiro de 2017

1 de Janeiro de 2021

Or. de

Alteração 264
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo V – Ponto VIII – coluna 3

Texto da Comissão Alteração

Anexo VI(B) Artigo 19.º

Or. en

Alteração 265
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VI – Título

Texto da Comissão Alteração

Valores-limite para emissões poluentes, 
valores-limite do sistema OBD, valores-
limite das emissões sonoras para 
homologação e conformidade da produção

Valores-limite para emissões poluentes, 
valores-limite das emissões sonoras para 
homologação e conformidade da produção

Or. en
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Alteração 266
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro A – (A1) Euro 3 – coluna 5 (CO) – linha 5 (L2e)

Texto da Comissão Alteração

3500 1000

Or. en

Alteração 267
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro A – (A1) Euro 3 – coluna 5 (CO) – linhas 6 e 7 (L3e, L4e, L5Ae, 
L7Ae)

Texto da Comissão Alteração

1970 1000
1970 1000

Or. en

Alteração 268
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (A) – (A1) Euro 3(4) – colunas 1 e 2 – linha 6 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Veículo todo-o-terreno (VTT) 

Or. en

Alteração 269
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (A) – (A1) Euro 3(4) – colunas 1 e 2 – linha 6 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Motoquatro de dupla utilização

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os VTT e os SbS.

Alteração 270
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro A – (A2) Euro 4(5) – coluna 4 – linhas 3 to 9

Texto da Comissão Alteração

Euro 4 nova Euro 4

Or. de

(Vide alteração, quadro, anexo IV, linha 4, coluna 2)

Alteração 271
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro A – (A2) Euro 4 (5) – colunas 5 (CO) e 6 (THC) – linha 5 (L2e)

Texto da Comissão Alteração

1900 730 1000 630

Or. en

Alteração 272
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro A – (A2) Euro 4 (5) – colunas 5 e 6 (CO) – linhas 6 e 7 (L3e, L4e, 
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L5Ae, L7Ae)

Texto da Comissão Alteração

1140 1000

1140 1000

Or. en

Alteração 273
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (A) – (A2) Euro 4(5) – colunas 1 e 2 – linha 6 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce - Veículo todo-o-terreno (VTT) 

Or. en

Alteração 274
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (A) – (A2) Euro 4(5) – colunas 1 e 2 – linha 6 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Motoquatro de dupla utilização

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os VTT e os SbS.

Alteração 275
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (A) – (A3) Euro 5 (6)
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Texto da Comissão Alteração

Este quadro é suprimido

Or. en

Alteração 276
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (A) – (A3) Euro 5(6) – coluna 4 – linhas 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

Euro 5 nova Euro 5

Or. de

(Vide alteração, quadro, anexo IV, linha 5, coluna 2)

Alteração 277
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (B) – (B1) Euro 4(5) – OBD fase I – coluna 4 – linhas 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

Euro 4 nova Euro 4

Or. de

(Vide alteração, quadro, anexo IV, linha 4, coluna 2)

Alteração 278
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (B) – (B1) – Euro 4 (5)

Texto da Comissão Alteração

Este quadro é suprimido
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Or. en

Alteração 279
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (B) – (B2) – Euro 5 (6)

Texto da Comissão Alteração

Este quadro é suprimido

Or. en

Alteração 280
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro B – (B2) Euro 5(6) – OBD fase I e (7) – OBD II– coluna 4 – linhas 3 e 
4

Texto da Comissão Alteração

Euro 5 nova Euro 5

Or. de

(Vide alteração, quadro, anexo IV, linha 5, coluna 2)

Alteração 281
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (C) – (C1) Euro 4 5– coluna 4 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

Euro 5 nova Euro 5

Or. de

(Vide alteração, quadro, anexo IV, linha 5, coluna 2)
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Alteração 282
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (C) – (C1) Euro 4 5– coluna 4 – linha 3-5

Texto da Comissão Alteração

Euro 4 nova Euro 4

Or. de

(Vide alteração, quadro, anexo IV, linha 4, coluna 2)

Alteração 283
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (C) – (C1) – linha 5-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

L7Ce - Veículo todo-o-terreno (VTT) -
PI(18) - Euro 4 - 2000 - SHED

Or. en

Alteração 284
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (C) – (C2) – Euro 5 (6)

Texto da Comissão Alteração

Este quadro é suprimido

Or. en

Alteração 285
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (C) – (C2) Euro 5(6) – coluna 4 – linhas 3-5 e 7-12
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Texto da Comissão Alteração

Euro 5 nova Euro 5

Or. de

(Vide alteração, quadro, anexo IV, linha 4, coluna 2)

Alteração 286
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (C) – (C2) Euro 5(6) – coluna 4 – linha 6 (L3e, L4e)

Texto da Comissão Alteração

Euro 6 nova Euro 5

Or. de

(Vide alteração, quadro, anexo IV, linha 4, coluna 2)

Alteração 287
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (D) – colunas 1, 2, 3 e 5 – linha 11-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce - Motoquatro de dupla utilização -
80 -80

Or. en

Alteração 288
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Anexo VII – Quadro (A) – colunas 1 e 2 – linha 4 – ponto 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

L7Ce - Motoquatro de dupla utilização

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os VTT e os SbS. 
Devido à sua utilização fora da estrada, os limites de durabilidade para outros veículos da 
subcategoria L7e são considerados demasiado apertados. Por essa razão, propõem-se os 
limites previstos para os veículos da subcategoria L6Be (minicarros ligeiros).

Alteração 289
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VII– Quadro (A) – coluna 3 – linha 1

Texto da Comissão Alteração

Quilometragem (km) para a durabilidade
Euro 3(4)

Quilometragem (km) para a durabilidade

Or. en

Alteração 290
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VII– Quadro (A) – coluna 4 – Quilometragem (km) para a durabilidade Euro 4(5)

Texto da Comissão Alteração

Esta coluna é suprimida

Or. en
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Alteração 291
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VII– Quadro (A) – coluna 5 – Quilometragem (km) para a durabilidade Euro 5(6)

Texto da Comissão Alteração

Esta coluna é suprimida

Or. en

Alteração 292
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo VII– Quadro (B)

Texto da Comissão Alteração

Este quadro é suprimido

Or. en

Alteração 293
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo VIII – linha 1 – coluna 3

Texto da Comissão Alteração

(a) Os novos motociclos da subcategoria 
L3e– A1 que são vendidos, matriculados e 
entram em circulação devem estar 
equipados quer com um sistema de 
travagem antibloqueio quer com um 
sistema de travagem combinada, ou com 
ambos os tipos de sistemas avançados de 
travagem, ao critério do fabricante.

a) Os novos motociclos da subcategoria 
L3e– A1 que são vendidos, matriculados e 
entram em circulação devem estar 
equipados quer com um sistema de 
travagem antibloqueio quer com um 
sistema de travagem combinada, com 
ambos os tipos de sistemas avançados de 
travagem, ou com uma nova tecnologia 
aprovada para um sistema de travagem, 
ao critério do fabricante.

Or. en
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Justificação

Deve haver margem para aplicação de novas tecnologias nos sistemas de travagem.

Alteração 294
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VIII – linha 2 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Quatro anos após a data a que se refere o 
artigo 82.º, n.º 2.

Dois anos após a data a que se refere o 
artigo 82.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 295
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo VIII – linha 2 – coluna 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os novos motociclos da subcategoria 
L3e– A1 que são vendidos, matriculados e 
entram em circulação devem estar 
equipados quer com um sistema de 
travagem antibloqueio quer com um 
sistema de travagem combinada, ou com 
ambos os tipos de sistemas avançados de 
travagem, ao critério do fabricante.

a) Os novos motociclos das categorias
L1Be, L2e, L3e, que são vendidos, 
matriculados e entram em circulação 
devem estar equipados com um sistema de 
travagem antibloqueio ou com este sistema 
e um sistema de travagem combinada 
suplementar. Este requisito não é 
aplicável aos veículos com uma cilindrada
< 50cm3 e uma potência nominal máxima 
contínua < 5 kW.

Or. de
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Alteração 296
Lara Comi

Proposta de regulamento
Anexo VIII– Quadro – coluna 3 – linha 1

Texto da Comissão Alteração

(a) Os novos motociclos da subcategoria 
L3e– A1 que são vendidos, matriculados e 
entram em circulação devem estar 
equipados quer com um sistema de 
travagem antibloqueio quer com um 
sistema de travagem combinada, ou com 
ambos os tipos de sistemas avançados de 
travagem, ao critério do fabricante.

a) Os novos modelos de motociclos da 
subcategoria L3e– A1 que são vendidos, 
matriculados e entram em circulação 
devem estar equipados quer com um 
sistema de travagem antibloqueio quer com 
um sistema de travagem combinada, ou 
com ambos os tipos de sistemas avançados 
de travagem, ao critério do fabricante.
Estes requisitos são igualmente aplicáveis 
aos veículos da subcategoria L3e-A2 que 
possuem uma potência do motor não 
superior a 20 kW e estão equipados com 
uma Transmissão de Variação Contínua
(TVC)

(b) Os novos motociclos das subcategorias 
L3e– A2 e L3e–A3 que são vendidos, 
matriculados e entram em circulação 
devem estar equipados com um sistema de 
travagem antibloqueio.

b) Os novos modelos de motociclos das 
subcategorias L3e– A2 não enumerados 
na alínea a) e L3e–A3 que são vendidos, 
matriculados e entram em circulação 
devem estar equipados com um sistema de 
travagem antibloqueio.

Or. en

Other technologies (like the Combined Brake System - CBS) are available on the market, 
providing, according to the studies, more safety on smaller vehicles. The so-called Scooters, 
indeed, have a weight distribution concentrated mainly on the rear axle e a low centre of 
mass, while the other motorcycles have an opposite situations; the braking system has to act 
accordingly, e cannot ignore such differences. 

Such a proposal would also have an impact on the cost of middle range scooters (as the 
Advanced Brake System - ABS is roughly 2.5 times more expensive than the CBS), not buying, 
as far as the technical studies argue, more safety.
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Alteração 297
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo VIII– Quadro – coluna 3 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

Requisitos Requisitos
Os veículos da categoria L devem se 
construídos de modo que cada uma das 
suas rodas possa rodar sempre a diferentes 
velocidades, a fim de permitir uma 
segurança nas curvas em estradas 
pavimentadas. Se um dos veículos de três 
ou quatro rodas estiver equipado com um 
diferencial com dispositivo de bloqueio, 
deve ser concebido para este último se 
encontrar normalmente desbloqueado.

Os veículos da categoria L, com excepção 
de todos os veículos da categoria L1e,
devem se construídos de modo que cada 
uma das suas rodas possa rodar sempre a 
diferentes velocidades, a fim de permitir 
uma segurança nas curvas em estradas 
pavimentadas. Se um dos veículos de três 
ou quatro rodas estiver equipado com um 
diferencial com dispositivo de bloqueio, 
deve ser concebido para este último se 
encontrar normalmente desbloqueado.

Or. en

Alteração 298
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo VIII – linha 3 – coluna 1 

Texto da Comissão Alteração

Melhoria da visibilidade do veículo e do 
seu conductor através da ligação 
automática das luzes

Melhoria da visibilidade do veículo e do 
seu conductor através da ligação 
automática das luzes e de medidas que 
garantam a visibilidade lateral

Or. en

Alteração 299
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo VIII – linha 3-A (nova) (Formação)
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Texto da Comissão Alteração

Formação Data referida
no n.º 2 do 
artigo 82.º.

A fim de 
aumentar a 
segurança dos 
condutores, a 
formação para 
conduzir 
veículos da
categoria L nos 
Estados-
Membros deve 
incluir 
programas de 
simulação. No 
caso dos 
veículos da 
categoria M, a 
formação deve 
incluir 
programas de 
simulação que 
dediquem
especial 
atenção os 
veículos da 
categoria L. 

Or. en

Justificação

Em 82% dos casos de acidentes com veículos da categoria L, há automóveis envolvidos. Em 
cerca de 72% dos acidentes entre veículos da categoria L e automóveis, a culpa não é 
imputável ao condutor do veículo da categoria L. Por motivos de segurança, a formação dos 
condutores de veículos da categoria L deve incluir programas de simulação. A fim de 
sensibilizar os condutores de veículos da categoria M para que prestem mais atenção aos 
veículos da categoria L em circulação, a sua formação deve incluir programas de simulação 
em que apareçam também veículos da categoria L.
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Alteração 300
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Anexo VIII-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Anexo VIII-A
Isenções concedidas ou disposições especiais aplicadas a veículos eléctricos e a veículos 

especificados da categoria L1e
N.º Artig

o
Domínio Todos

os 
veículo
s 
eléctric
os

Todos 
os 
veículo
s não 
eléctric
os da 
categor
ia L1Ae

Todos os 
veículos de 
propulsão 
eléctrica da 
categoria
L1Ae

Veículos 
com 
sistema de 
propulsão 
eléctrica 
auxiliar 
da 
categoria
L1Be

I.2 21 & 
22

Procediment
os de ensaio 
para 
protecção do 
ambiente 
relacionados 
com as 
emissões de 
escape, 
emissões de 
gases com 
efeito de 
estufa e 
consumo de 
combustível; 

IS IS IS

I.4 21 & 
22

Procediment
os de ensaios 
relativos ao 
som

IS IS IS

II.1 20 Avisadores 
sonoros

ESP ESP

II.2 20 Sistema de 
travagem, 
incluindo 
sistemas de 
travagem 
antibloqueio 
e sistemas de 
travagem 
combinada

ESP ESP ESP

II.7 20 Identificação 
dos 

ESP ESP ESP
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comandos, 
avisadores e 
indicadores

II.8 20 Instalação 
dos 
dispositivos 
de 
iluminação e 
de 
sinalização 
luminosa, 
incluindo 
acendimento 
automático 
das luzes

ESP ESP ESP

II.9 20 Visibilidade 
à retaguarda

IS IS ESP

II.11 20 Lugar 
sentado 
(selim e 
bancos)

IS IS IS

II.12 20 Capacidade 
de manobra, 
comportame
nto em curva 
e capacidade 
de viragem

ESP ESP ESP

II.13 20 Pneus ESP ESP ESP
II.17 20 Integridade 

da estrutura 
do veículo

ESP ESP ESP

III.1 18 & 
19

Medidas 
contra a 
transformaç
ão abusiva

ESP ESP ESP

III.2 18 & 
19

Dispositivos 
de engate e 
fixações

ESP ESP ESP

III.3 18 & 
19

Dispositivos 
de protecção 
contra a 
utilização 
não 
autorizada

ESP ESP ESP

III.4 18 & 
19

Saliências 
exteriores

ESP ESP ESP

III.5 18 & 
19

Reservatório 
de 
combustível

IS

III.7 18 & 
19

Massas e 
dimensões

ESP ESP ESP

III.8 18 & 
19

Sistema de 
diagnóstico a 
bordo

IS IS IS

III.9 18 & 
19

Pegas para 
passageiros e 
apoios de pés

ESP ESP ESP
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III.1
0

18 & 
19

Espaço da 
chapa de 
matrícula da 
retaguarda

ESP ESP ESP

III.1
2

18 & 
19

Descansos ESP ESP ESP

III.1
3

18 & 
19

Inscrições 
regulamenta
res

ESP ESP ESP

"IS" indica que o requisito não é aplicável aos veículos especificados.

"ESP" indica que serão estabelecidos em regulamentos separados requisitos específicos para os veículos 
especificados.

Or. en

Alteração 301
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Notas explicativas dos anexos I a VIII - Título

Texto da Comissão Alteração

Notas explicativas dos anexos I a VIII Notas explicativas dos anexos I a VIII-A

Or. en

Alteração 302
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Notas explicativas dos anexos I a VIII – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A montagem de sistemas de travagem 
antibloqueio só é obrigatória para os 
veículos L3e, conforme previsto no anexo 
VIII.

(3) A montagem de sistemas de travagem 
antibloqueio só é obrigatória para os 
veículos L1Be, L2e e L3e, conforme 
previsto no anexo VIII. Este requisito não 
é aplicável aos veículos com uma 
cilindrada < 50cm3 e uma potência 
nominal máxima contínua < 5 kW.

Or. de
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Alteração 303
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Notas explicativas dos anexos I a VIII – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Isenções concedidas ou disposições 
especiais aplicadas aos veículos eléctricos 
e aos veículos da categoria 1Le conforme 
especificados no anexo IX.

Or. en

Alteração 304
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Notas explicativas dos anexos I a VIII – ponto 26

Texto da Comissão Alteração

(26) «Sistema avançado de travagem» 
designa um sistema de travagem 
antibloqueio, um sistema de travagem 
combinada, ou ambos os tipos. O 
desempenho dos sistemas de travagem 
deve ser objecto de ensaio em 
conformidade com os requisitos definidos 
num acto delegado.

(26) «Sistema avançado de travagem» 
designa um sistema de travagem 
antibloqueio ou um sistema de travagem 
com um sistema antibloqueio e um 
sistema de travagem combinado 
suplementar. O desempenho dos sistemas 
de travagem deve ser objecto de ensaio em 
conformidade com os requisitos definidos 
num acto delegado.

Or. de

Justificação

Os sistemas de travagem combinados não constituem uma alternativa aos sistemas de 
travagem antibloqueio. Os sistemas antibloqueio são tecnologicamente mais avançados e 
mais eficazes. Os sistemas de travagem combinados podem ser incluídos unicamente como 
suplemento para os sistemas antibloqueio.


