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I. Introdução

Com a proposta, a Comissão pretende simplificar o actual quadro jurídico e estabelecer novos 
requisitos administrativos e técnicos, por exemplo, no que diz respeito aos aspectos 
ambientais e de segurança, bem como à fiscalização do mercado. A proposta abrange uma 
ampla gama de tipos diferentes de veículos pertencentes aos “veículos da categoria L”, como 
bicicletas eléctricas, ciclomotores de duas ou três rodas; motociclos de duas ou três rodas e 
motociclos com carros laterais. Os veículos de quatro rodas nesta categoria de ‘ligeiros’ são 
conhecidos como motoquatros, veículos todo-o-terreno (VTT) e minicarros. Estima-se em 
mais de 30 milhões o número de veículos da categoria L que circulam na UE.

II. Empregos e crise

O maior sector da indústria dos veículos da categoria L é o segmento dos veículos de duas 
rodas motorizados (PTW: motociclos, ciclomotores e scooters); Em 2007, o mercado PTW na 
Europa ascendia a 2,7 milhões de veículos. A UE produziu 1,136 milhões de motociclos e 
scooters, com um volume de negócios de 4,1 mil milhões de euros. Estima-se que existirão na 
UE aproximadamente 100 fabricantes de PTW, metade dos quais pertencerão a empresas 
europeias. Cerca de 500 fornecedores ao sector têm uma produção que ascende a 1,6 mil 
milhões de euros. As áreas da venda, manutenção e reparação representam aproximadamente 
72% do volume de negócios total do sector. Estima-se em 184 000 o número total de pessoas 
que trabalham no sector (incluindo fornecedores, fabricantes, a distribuição e a reparação)1. 

Em comparação com o sector automóvel, o sector PTW é mais pequeno, mais fragmentado e 
mais diversificado. Tem-se registado um aumento das importações da China e de outros 
países asiáticos. Os Estados Unidos são o maior mercado de exportação para a UE. O sector 
PTW foi atingido pela crise económica. Os dados relativos a 2009 e 2010 confirmam a 
tendência negativa do mercado (-25%).

III. Proposta relativa à aprovação dos veículos da categoria L

Os fabricantes podem obter aprovação de uma autoridade de homologação nacional para 
novos veículos da categoria L ou para novos sistemas, componentes e unidades técnicas 
separadas destinadas a esse tipo de veículos. Caso sejam cumpridos os requisitos técnicos, o 
fabricante pode comercializar à escala comunitária sem necessidade de testes ou verificações 
adicionais. O registo tem de ser concedido mediante uma simples apresentação de um 
certificado de conformidade.

Os actuais requisitos de homologação para veículos da categoria L devem ser modernizados. 
Consequentemente, a Directiva 2002/24/CE e várias directivas afins serão rejeitadas e 
substituídas pela proposta em apreço. Além disso, três actos delegados conterão 
especificações técnicas em matéria de requisitos ambientais, segurança e construção dos 
veículos. Um acto de execução estipulará as disposições administrativas. A data de entrada 
em vigor proposta do regulamento é 1 de Janeiro de 2013.

IV. Comentários do relator
                                               
1 Classificação NACE 35.41 para “fabrico de motociclos”
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1. Comentários gerais

As empresas e os consumidores podem beneficiar
O relator apoia firmemente os principais objectivos do regulamento proposto, dado que este 
melhora o funcionamento do mercado interno. O quadro regulamentar deverá facilitar o 
acesso dos bens ao mercado único, salvaguardando ao mesmo tempo requisitos públicos de 
cariz essencial, nomeadamente os aspectos ambientais e de segurança. Isso pressupõe também 
uma fiscalização mais eficaz do mercado europeu1.

Melhoria da mobilidade urbana
O relator considera, além disso, que os requisitos propostos para os veículos da categoria L 
podem facilitar a transição para uma mobilidade urbana mais eficiente, segura e limpa2. Mais 
de 70% da população da UE vive em zonas urbanas. O congestionamento do trânsito, os 
acidentes e a poluição constituem um desafio comum3. O relator está convicto de que os 
veículos ligeiros, inovadores e tecnologicamente avançados de duas, três ou quatro rodas 
podem melhorar significativamente a mobilidade urbana por ocuparem menos espaço, 
utilizarem menos energia e gerarem menos emissões - quer na fase de produção, quer no seu 
funcionamento - proporcionando simultaneamente um meio de ligação, produtividade e 
prazer.

Metas ambiciosas e realistas
O relator propõe a adopção de um calendário ambicioso e transparente, com etapas claras e 
decisivas. Contudo, face à conjuntura económica actual, este calendário deverá também 
contemplar alguma flexibilidade, de forma a permitir ao sector uma adaptação. O relator 
considera que os custos adicionais das medidas propostas terão de ser proporcionais tendo em 
vista os objectivos globais do regulamento. Nota positiva é a possibilidade de a adopção 
precoce estimular a inovação, o que poderá resultar numa vantagem competitiva para o sector 
PTW instalado na Europa.

2. Âmbito do regulamento proposto

Veículos a motor ligeiros de duas, três e quatro rodas
A tecnologia dos veículos da categoria L tem evoluído muito rapidamente na última década, o 
que leva a que deixe de poder ser atribuída a determinados veículos a categoria L correcta. 
Estes veículos exigem requisitos legais específicos para serem seguros e cumprirem as 
normas ambientais adequadas. O relator saúda o aumento da clareza resultante do 
aperfeiçoamento da categorização dos veículos através da introdução de subcategorias mais 
adequadas. Contudo, subsistem algumas inconsistências, designadamente a exclusão de
determinados veículos (n.º 2 do artigo 2.º), que deveriam ser eliminadas porque contrariam a 
finalidade da reclassificação.

                                               
1 Ver COM(2010) 608: Um Acto para o Mercado Único, proposta n.º 39; ver também COM(2010) 614 sobre 

uma Política Industrial Integrada.
2 Também de acordo com a Estratégia Europeia relativa à poluição atmosférica, e com o Plano de Acção 

europeu de segurança rodoviária (COM(2010) 389).
3 Plano de Acção para a Mobilidade Urbana (COM(2009) 490).
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Em termos gerais, o regulamento deveria abranger todos os veículos que cumpram os 
requisitos de segurança, ambientais e de fabrico. Consequentemente, as (sub)categorias 
propostas poderão ter de ser repensadas.

3. Medidas ambientais

Novas fases de emissões: da fase Euro 3 para as fases Euro 5 e 6
Uma vez que os veículos da categoria L são responsáveis por apenas 3% do total dos 
quilómetros percorridos em transportes rodoviários, as suas emissões de poluentes são 
consideradas desproporcionalmente elevadas. Assim sendo, o relator apoia a introdução de 
limites mais severos às emissões. Apela aos fabricantes para que assegurem essa 
conformidade logo que possível. Alguns veículos da categoria L actualmente à venda já 
cumprem as normas mais severas relativamente às emissões, algo que deve ser incentivado. 
Reconhece igualmente que o princípio da proporcionalidade deve ser aplicado e que deverão
ser tidos em consideração os custos inferiores de compra da maioria destes veículos. De 
qualquer forma, o calendário proposto para a introdução das novas normas em matéria de 
emissões permite uma racionalização adicional (ver também o ponto 7).

Requisitos em matéria de durabilidade e rotulagem ecológica
O relator está convicto de que as medidas propostas ajudarão a melhorar a aceitação dos 
veículos da categoria L na Europa. Os novos requisitos em matéria de durabilidade deverão 
manter-se nos níveis estipulados no Anexo VII, de forma a assegurar uma partilha justa das 
responsabilidades e dos custos entre o consumidor e o fabricante. Saúda igualmente a 
rotulagem ecológica proposta para os veículos. A rotulagem ecológica é considerada um 
instrumento simples e eficaz para ajudar o consumidor a escolher os veículos mais eficientes 
em termos de energia.

4. Medidas de segurança

Os condutores de veículos da categoria L enfrentam um risco maior de acidentes fatais ou 
graves do que os outros condutores.  Os veículos da categoria L foram responsáveis por 2% 
da distância percorrida mas por 16% das mortes na estrada na UE-251. Em 2008, morreram 
em acidentes rodoviários 5 520 pessoas que se deslocavam em PTW. Contrariamente ao que 
sucede com outros tipos de veículos, estes números relativos aos veículos da categoria L têm 
permanecido inalterados ou terão até aumentado ligeiramente. Apesar de reconhecer 
integralmente a importância do comportamento humano no que diz respeito à condução 
segura, bem como o impacto das condições da condução, o relator está apostado em abordar 
devidamente a questão da segurança associada às características técnicas do veículo.

Montagem obrigatória de sistemas de travagem antibloqueio (ABS)
Os sistemas de travagem antibloqueio podem ajudar a solucionar as limitações do 
desempenho humano. O relator apoia a introdução obrigatória de sistemas de travagem 
antibloqueio em todos os novos motociclos e scooters: sistemas de travagem antibloqueio 
(ABS) ou um sistema de travagem combinado (CBS) para todos os motociclos L3e-A1 (baixo 
desempenho), bem como ABS para todos os motociclos L3e-A2 e L3e-A3 (médio e alto 
desempenho). Os dados proporcionados pela investigação indicam que os números anuais de 
                                               
1 ETSC, 2007.
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motociclistas mortos sofreriam uma redução de 20% em dez anos se o ABS passasse a ser 
obrigatório. Essa inclusão reduzirá igualmente o número de acidentes e mitigará o risco de 
ferimentos graves.

Os custos elevados e a percepção de que o ABS poderia reduzir o carácter “desportivo” do 
motociclismo têm sido um factor de resistência por parte dos consumidores. Como resultado, 
a abordagem voluntária não tem sido suficiente para assegurar a introdução do ABS. Contudo, 
os fornecedores de ABS indicaram que o preço destes sistemas pode ficar por apenas 100 
euros se os volumes de produção aumentarem. Além disso, os condutores deveriam receber 
formação sobre a sua utilização e os seus benefícios.

O relator apela ao sector para que disponibilize ABS como opção em todas as categorias de 
motorizadas logo que possível e incentive os consumidores a optarem por veículos de duas 
rodas dotados de ABS. Caso viável, o relator ponderaria inclusivamente no adiantamento do 
prazo limite para os sistemas de travagem antibloqueio obrigatórios (na proposta: 1 de Janeiro 
de 2017). Regista igualmente que os sistemas de travagem antibloqueio nem sempre são 
compatíveis com a utilização de determinados motociclos em ambiente de todo-o-terreno. Um 
mecanismo de desactivação poderia resolver este problema.

Luzes ligadas automaticamente (AHO)
A não visualização dos veículos motorizados de duas rodas (PTW) tem sido considerada 
como uma causa vulgar de colisões, quer de dia, quer de noite. O acordo voluntário do sector 
relativamente às AHO não abrange, infelizmente, o número crescente de PTW de custo 
reduzido que são importados. Além disso, todos os novos modelos de automóveis virão com 
“luzes diurnas permanentes” (DRL)1, o que fará com que os condutores que não tenham as 
luzes ligadas passem a ser ainda menos visíveis em termos relativos. O relator saúda, assim, a 
proposta de melhoria da visibilidade dos PTW através da ligação automática das luzes 
(AHO). No caso de trabalhos de reparação e de manutenção deverá ser possível desligar as 
luzes.

Medidas contra a transformação abusiva
O relator constata que no seio da comunidade dos motociclistas existe uma cultura de 
modificação firmemente implantada cujo objectivo é a melhoria do desempenho dos seus 
veículos. Impedir esta prática causará incómodo a muitos condutores qualificados. Deverá, 
pois, ser deixado ao critério dos Estados-Membros o tratamento deste tipo de modificações. 
Contudo, o relator apela a uma postura mais severa relativamente à transformação abusiva 
com o objectivo de aumentar ilegalmente a velocidade máxima do veículo à custa de emissões 
poluentes, do consumo de combustível e da segurança. Isto acontece frequentemente com 
ciclomotores de baixo custo, scooters e motoquatros que são utilizados sobretudo por jovens. 
As medidas técnicas destinadas a reduzir a transformação abusiva devem ser acompanhadas 
de inspecções aleatórias esporádicas por parte das autoridades que zelam pela aplicação da lei.

5. Outros requisitos técnicos 

                                               
1 Directiva 2008/89/CE. A partir de 7 de Fevereiro de 2011, todos os novos tipos de veículos de passageiros e 

pequenas carrinhas comerciais terão obrigatoriamente de vir equipados com DRL. Seguir-se-lhes-ão os 
veículos pesados e autocarros, em Agosto de 2012.
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Homologação de veículos produzidos em pequenas séries e individuais

A Comissão restringe o procedimento simplificado aplicável a veículos produzidos em 
pequenas séries a casos de produção muito restrita (Anexo III). O relator apoia a grande 
variedade de veículos da categoria L e as pequenas e médias empresas (PME) do sector. 
Assim sendo, averiguará se são estritamente necessárias as alterações propostas ao número 
actualmente em vigor de 200 unidades para pequenas séries e para todos os veículos da 
categoria L. Sugere igualmente o estudo de outras opções, isto é, uma maior fiscalização do 
mercado para impedir a utilização indevida das disposições relativas às pequenas séries.

A individualidade do seu produto é muito importante para inúmeros utilizadores de veículos 
da categoria L. Consequentemente, o relator apoia a proposta da Comissão relativamente à 
homologação individual (artigo 42.º).

Introdução obrigatória de sistemas de diagnóstico a bordo
Os sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) podem facilitar a disponibilização da informação 
relativamente à gestão do motor e do veículo (isto é, as emissões), de forma a permitir uma 
reparação eficaz do veículo. Quanto à introdução obrigatória de sistemas OBD, apesar de 
concordar em princípio com a abordagem por etapas proposta, o relator questiona a 
proporcionalidade da disposição que exige a utilização de OBD em ciclomotores L1 e L2.

Acesso à  informação relativa à reparação e manutenção de veículos
O relator é fortemente a favor de qualquer medida que garanta a igualdade de condições no 
que diz respeito ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção (RMI). A definição 
de “operador independente” ou “reparador” poderá exigir uma especificação adicional, de 
modo a garantir ao utilizador e aos reparadores de veículos um acesso suficiente à RMI a 
custos razoáveis.

6. Fiscalização do mercado 

Há que instituir uma maior fiscalização do mercado para impedir a colocação de veículos 
inseguros e poluentes nos mercados da UE. A proposta visa reforçar a fiscalização do 
mercado nacional e assegurar um nível mais coeso de intervenção e controlos em toda a UE. 
O relator salienta esta abordagem e as medidas que visam a retirada do mercado de produtos 
de qualidade inferior. Há que instituir uma coordenação e uma monitorização eficazes ao 
nível da UE e nacional para garantir que as autoridades de fiscalização do mercado e de 
homologação utilizam as novas medidas de forma eficaz.

7. Calendário

Será difícil cumprir o calendário ambicioso proposto pela Comissão. Em paralelo com o 
procedimento legislativo ordinário relativamente à proposta em apreço, está previsto para 
breve o início do trabalho de comitologia relativamente aos actos delegados e de execução, 
que deverá decorrer até meados de 2012. Além disso, a proposta da Comissão resulta num 
conjunto bastante complexo de datas (de 2013 até 2021), abordando em separado as emissões 
e as medidas de segurança aplicáveis aos novos registos, bem como às novas e antigas 
homologações. O Comité Económico e Social Europeu apelou recentemente à definição de 
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metas que o sector possa cumprir1.

Conforme referido, o calendário deverá ser ambicioso e realista. A definição atempada dos 
requisitos técnicos e administrativos é crucial para assegurar tempo suficiente aos fabricantes 
para criarem, testarem e implementarem soluções para a produção de veículos e para os 
fabricantes e autoridades de homologação nos Estados-Membros instituírem novos sistemas 
administrativos. Tendo em vista a racionalização do calendário, o relator poderá considerar a 
combinação de disposições, tendo em vista uma redução do número de prazos-limite e de 
modo a permitir efectivamente uma simplificação. Encara igualmente a eliminação das datas 
opcionais no que diz respeito às etapas das emissões, o que permitirá ao sector introduzir 
voluntariamente veículos mais limpos mais cedo, de forma a ter em conta as exigências da 
sociedade e dos consumidores.

                                               
1 CESE, INT/541, Aprovação e vigilância do mercado / veículos da categoria L (Relator: Sr. Ranocchiari), 19 de Janeiro de 

2011


