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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

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

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
homologação e fiscalização do mercado dos veículos de duas ou três rodas e dos 
quadriciclos
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0542),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0317/2010),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 19 de Janeiro de 
20111,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2011),

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

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

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O mercado interno deve basear-se 
em regras transparentes, simples e 

                                               
1 JO C ...
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coerentes, que garantam a segurança e a 
clareza jurídicas e de que possam 
beneficiar tanto as empresas como os 
consumidores.

Or. en

Alteração 2

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, motoquatros de 
estrada, veículos todo-o-terreno (ATV) 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 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Mais de 70% da população da 
União vive em zonas urbanas, enquanto 
aproximadamente 85% do PIB da União é 
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gerado nas cidades. Todas as grandes 
cidades europeias querem reduzir o 
congestionamento do trânsito, os 
acidentes e a poluição. A melhoria dos 
requisitos para a homologação dos 
veículos da categoria L pode facilitar a 
transição para uma mobilidade urbana 
mais eficiente, segura e limpa1. Os 
veículos ligeiros novos, inovadores e 
tecnologicamente avançados de duas, três 
ou quatro rodas podem melhorar 
significativamente a mobilidade urbana 
por ocuparem menos espaço, consumirem 
menos energia e gerarem menos emissões 
- quer na fase de produção, quer no seu 
funcionamento - proporcionando 
simultaneamente um meio de ligação, 
produtividade e prazer.
1 Ver igualmente as Comunicações da 
Comissão intituladas "Plano de Acção 
para a Mobilidade Urbana" 
(COM(2009)0490), "Estratégia temática 
sobre a poluição atmosférica" 
(COM(2005)0446) e "Rumo a um espaço 
europeu de segurança rodoviária" 
(COM(2010)0389).

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Face à conjuntura económica 
actual, às capacidades do sector e à 
dimensão dos seus operadores, é 
necessário conceder tempo suficiente à 
indústria para que se adapte às novas 
disposições contidas no presente 
regulamento e às especificações técnicas 
delegadas na Comissão. A definição 
atempada dos requisitos é crucial para 
que os fabricantes disponham de tempo 
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suficiente para desenvolver, testar e 
implementar soluções técnicas para os 
veículos e para que os fabricantes e as 
autoridades de homologação dos 
Estados-Membros instituam os sistemas 
administrativos necessários.

Or. en

Alteração 5

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 2014 (após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento), 1 de Janeiro de 2017 
(2018) e 1 de Janeiro de 2020 (2021).

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fiscalização do mercado no sector 
automóvel e, em especial, no segmento dos 
veículos da categoria L deve ser melhorado 
aperfeiçoando as disposições que regem a 
conformidade da produção e especificando 
as obrigações dos operadores económicos 

(12) A fiscalização do mercado no sector 
automóvel e, em especial, no segmento dos 
veículos da categoria L deve ser melhorado 
aperfeiçoando as disposições que regem a 
conformidade da produção e especificando 
as obrigações dos operadores económicos 
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no circuito comercial. Em particular, 
devem ser clarificados o papel e as 
responsabilidades das autoridades nos 
Estados-Membros responsáveis pela 
homologação e fiscalização do mercado e 
reforçados os requisitos relativos à 
competência, obrigações e desempenho dos 
serviços técnicos que executam a 
homologação dos veículos. O cumprimento 
dos requisitos de homologação e a 
conformidade da produção previstos pela 
legislação que rege o sector automóvel 
deve continuar a ser a principal 
responsabilidade das entidades 
homologadoras, ao passo que a fiscalização 
do mercado pode ser uma competência 
partilhada por diferentes autoridades 
nacionais.

no circuito comercial. Em particular, 
devem ser clarificados o papel e as 
responsabilidades das autoridades nos 
Estados-Membros responsáveis pela 
homologação e fiscalização do mercado e 
reforçados os requisitos relativos à 
competência, obrigações e desempenho dos 
serviços técnicos que executam a 
homologação dos veículos. O cumprimento 
dos requisitos de homologação e a 
conformidade da produção previstos pela 
legislação que rege o sector automóvel 
deve continuar a ser a principal 
responsabilidade das entidades 
homologadoras, ao passo que a fiscalização 
do mercado pode ser uma competência 
partilhada por diferentes autoridades 
nacionais. É necessário instituir uma 
coordenação e uma monitorização 
eficazes o nível da UE e nacional para 
garantir que as autoridades de 
fiscalização do mercado e de 
homologação utilizem as novas medidas 
de forma eficaz.

Or. en

Alteração 7

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, o
procedimento simplificado aplicável a 
veículos produzidos em pequenas séries 
deve ser limitado a números restritos de 
veículos. 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.

Or. en



PE464.815v01-00 10/57 PR\866501PT.doc

PT

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adoptar actos delegados 
nos termos do artigo 290.º do TFUE no 
que se refere, nomeadamente, à 
segurança funcional e aos ensaios em 
matéria de desempenho ambiental, ao 
acesso à informação sobre manutenção e 
reparação e à designação dos serviços 
técnicos, bem como às funções específicas 
autorizadas destes últimos, a fim de 
complementar ou alterar determinados 
elementos não essenciais dos actos 
legislativos por meio de disposições de 
aplicação geral. Estes poderes não devem 
permitir a alteração das datas de aplicação 
definidas no anexo IV ou dos valores-
limite das emissões, conforme constantes 
do anexo VI. As alterações dessas datas ou 
desses valores devem ser efectuadas por 
meio do processo legislativo ordinário, 
previsto no artigo 114.º do TFUE.

(17) A fim de complementar ou alterar 
determinados elementos não essenciais dos 
actos legislativos por meio de disposições 
de aplicação geral, devem ser delegados na 
Comissão poderes para adoptar actos nos 
termos do artigo 290.º do TFUE no que se 
refere, nomeadamente, à segurança 
funcional e aos ensaios em matéria de 
desempenho ambiental, ao acesso à 
informação sobre manutenção e 
reparação e à designação dos serviços 
técnicos, bem como às funções específicas 
autorizadas destes últimos. Estes poderes 
não devem permitir a alteração das datas de 
aplicação definidas no anexo IV ou dos 
valores-limite das emissões, conforme 
constantes do anexo VI. As alterações 
dessas datas ou desses valores devem ser 
efectuadas por meio do processo legislativo 
ordinário, previsto no artigo 114.º do 
TFUE. É particularmente importante que 
a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, incluindo consultas a 
peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de actos delegados, a 
Comissão assegura a transmissão 
simultânea, pontual e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Adaptação à formulação mais recente sobre actos delegados.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) A Comissão deve, por conseguinte, 
ser habilitada a aprovar um acto de 
execução em conformidade com o artigo 
291.º do Tratado, a fim de estabelecer 
condições uniformes de execução do 
presente regulamento no que concerne à 
lista de informações a fornecer aquando da 
apresentação do pedido de homologação, 
aos procedimentos de homologação, aos 
modelos para placas suplementares de 
fabricantes, aos certificados de 
homologação UE, à lista das homologações 
emitidas, ao sistema de numeração para 
homologações UE e aos processos para 
assegurar a conformidade da produção. No 
tocante a estes aspectos, são necessárias 
condições uniformes para aplicação nos 
Estados-Membros, no intuito de velar pelo 
correcto funcionamento do mercado 
interno, facilitando o reconhecimento 
mútuo de decisões administrativas tomadas 
nos diferentes Estados-Membros –
especialmente, das homologações – e a 
aceitação de documentos emitidos pelos 
fabricantes de veículos (mais precisamente, 
dos certificados de conformidade).

(18) A fim de estabelecer condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento no que concerne à lista de 
informações a fornecer aquando da 
apresentação do pedido de homologação, 
aos procedimentos de homologação, aos 
modelos para placas suplementares de 
fabricantes, aos certificados de 
homologação UE, à lista das homologações 
emitidas, ao sistema de numeração para 
homologações UE e aos processos para 
assegurar a conformidade da produção, 
devem ser conferidas competências de 
execução à Comissão. Essas competências 
devem ser exercidas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão1. No tocante a estes aspectos, 
são necessárias condições uniformes para 
aplicação nos Estados-Membros, no intuito 
de velar pelo correcto funcionamento do 
mercado interno, facilitando o 
reconhecimento mútuo de decisões 
administrativas tomadas nos diferentes 
Estados-Membros – especialmente, das 
homologações – e a aceitação de 
documentos emitidos pelos fabricantes de 
veículos (mais precisamente, dos 
certificados de conformidade).
1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Justificação

Adaptação à formulação mais recente sobre actos de execução.
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Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

d) Veículos destinados exclusivamente a 
ser utilizados em competições em estrada 
ou todo-o-terreno;

d) Veículos destinados exclusivamente a 
ser utilizados em competições;

Or. en

Justificação

Redacção: supressão de critérios não relevantes para esta derrogação aplicável às 
competições.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

e) Veículos destinados exclusivamente às 
forças armadas, aos serviços de polícia, aos 
serviços de defesa civil, aos bombeiros ou 
aos organismos de obras públicas;

e) Veículos destinados exclusivamente às 
forças armadas, aos serviços de polícia, aos 
serviços de defesa civil, aos bombeiros ou 
aos prestadores de obras públicas ou de 
serviços públicos;

Or. en

Justificação

Clarificação: são excluídos os veículos destinados exclusivamente a obras públicas e serviços 
públicos.

Alteração 12

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 

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

Or. en

Justificação

Só devem ser excluídos do âmbito de aplicação deste regulamento os veículos da categoria L 
destinados exclusivamente a ser utilizados fora das estradas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. «Certificado de conformidade» designa 
o documento baseado no modelo de 
certificado constante do acto de execução e 
que é emitido pelo fabricante do veículo
para certificar que, no momento em que foi 
completado, o veículo em causa 
correspondia ao modelo homologado nos 
termos do presente regulamento;

11. «Certificado de conformidade» designa 
o documento baseado no modelo de 
certificado constante do acto de execução e 
que é emitido pelo fabricante para 
certificar que, no momento em que foi 
completado, o veículo em causa 
correspondia ao modelo homologado nos 
termos do presente regulamento;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 49

Texto da Comissão Alteração

49. «Informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos» designa toda a 
informação necessária para o diagnóstico, 
manutenção, inspecção, inspecção 
periódica, reparação, reprogramação ou 
reinicializarão do veículo, fornecida pelos 
fabricantes às oficinas de reparação e aos 
representantes autorizados, incluindo todos 
os suplementos e alterações ulteriores a 
essa informação. Esta informação deve 
incluir toda a informação exigida para a 

49. «Informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos» designa toda a 
informação necessária para o diagnóstico, 
manutenção, inspecção, inspecção 
periódica, reparação, reprogramação ou 
reinicializarão do veículo, fornecida pelos 
fabricantes às oficinas de reparação e aos 
representantes autorizados, incluindo todos 
os suplementos e alterações ulteriores a 
essa informação. Esta informação deve 
incluir toda a informação exigida para a 
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instalação dos sistemas, componentes ou 
unidades autónomas em veículos.

identificação e a instalação dos sistemas, 
partes, componentes ou unidades 
autónomas em veículos.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 50

Texto da Comissão Alteração

50. «Operadores independentes» designa 
as empresas que não sejam oficinas de 
reparação ou representantes autorizados, 
directa ou indirectamente envolvidas na 
reparação e manutenção de veículos a 
motor.

50. «Operadores independentes» designa 
as pessoas singulares ou colectivas que 
não sejam oficinas de reparação ou 
representantes autorizados, directa ou 
indirectamente envolvidas na reparação e 
manutenção de veículos a motor, 
nomeadamente, as empresas de 
reparação, os fabricantes ou 
distribuidores de equipamento, 
ferramentas ou peças sobresselentes para 
efeitos de reparação, os editores de 
informações técnicas, as empresas de 
assistência rodoviária, os operadores de 
serviços de inspecção, ensaio e formação, 
bem como as empresas de fabrico e 
instalação de equipamento destinado a 
veículos movidos a combustíveis 
alternativos.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar o acesso satisfatório à informação sobre reparação e manutenção (a 
preços razoáveis) a todos os operadores independentes e não apenas às "empresas".

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 50-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

50-A. «Oficina de reparação ou 
representante autorizado» designa 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
faça parte do sistema de distribuição do 
fabricante de veículos;

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

53-A. «Motociclo de enduro» designa um 
veículo de duas rodas motorizado de 
utilização especial, que satisfaça os 
critérios de classificação para os veículos 
da subcategoria L3e-S1;

Or. en

Justificação

Introdução de uma subcategoria especial para os motociclos de enduro utilizados tanto na 
estrada como fora da estrada. 

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 53-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

53-B. «Motociclo de trial» designa um 
veículo de duas rodas motorizado de 
utilização especial, que satisfaça os 
critérios de classificação para os veículos 
da subcategoria L3e-S2;

Or. en
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Justificação

Introdução de uma subcategoria especial para os motociclos de trial utilizados tanto na 
estrada como fora da estrada. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

57-A. «Veículo todo-o-terreno» designa 
um veículo que satisfaça os critérios de 
classificação para os veículos da 
subcategoria L7Ce.

Or. en

Justificação

Introdução de uma subcategoria especial para os veículos todo-o-terreno utilizados tanto na 
estrada como fora da estrada. 

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Veículo da categoria A1 (motociclo de 
baixo desempenho);

– Veículo da categoria L3e - A1 (motociclo 
de baixo desempenho);

Or. en

Justificação

Redacção.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– Veículo da categoria A2 (motociclo de 
médio desempenho);

– Veículo da categoria L3e - A2 (motociclo 
de médio desempenho);

Or. en

Justificação

Redacção.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Veículo da categoria A3 (motociclo de 
elevado desempenho);

– Veículo da categoria L3e - A3 (motociclo 
de elevado desempenho);

Or. en

Justificação

Redacção.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

ii) Velocidade máxima de projecto do 
veículo:

Suprimido

– igual ou superior a 130 km/h;
– superior a 130 km/h;

Or. en

Justificação

A velocidade máxima de projecto do veículo é importante para os ensaios de emissões, mas 
não para a classificação do tipo de veículo. Este critério também não figura no anexo I.
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Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Utilização especial:
– Veículo L3e - S1 (motociclo de enduro); 
– Veículo L3e - S2 (motociclo de trial);

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

i) Veículos da subcategoria L5Ae 
(triciclo);

i) Veículos L5Ae (triciclo);

Or. en

Justificação

Redacção.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

ii) Veículos da subcategoria L5Be 
(triciclos comerciais), que se subdividem 
nas seguintes subcategorias:

ii) Veículos L5Be (triciclos comerciais), 
que se subdividem nas seguintes 
subcategorias:

Or. en
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Justificação

Redacção.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea g) – subalínea ii) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

ii) Veículos da subcategoria L7Be 
(minicarros pesados), que se subdividem 
nas seguintes subcategorias:

ii) Veículos L7Be (minicarros pesados), 
que, por sua vez, se subdividem nas 
seguintes subcategorias:

Or. en

Justificação

Redacção.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Veículo L7Ce (veículo todo-o-
terreno).

Or. en

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

a) Categoria L1e e suas subcategorias 
L1Ae e L1Be e categoria L3e e suas 
subcategorias L3e - A1, L3e - A2 e L3e -
A3;

a) Categoria L1e e suas subcategorias 
L1Ae e L1Be e categoria L3e e suas 
subcategorias L3e - A1, L3e - A2, L3e -
A3, L3Ae - S1 e L3Ae - S2;
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Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Categoria L6e e suas subcategorias 
L6Ae e L6Be e categoria L7e e suas 
subcategorias L7Ae e L7Be;

c) Categoria L6e e suas subcategorias 
L6Ae e L6Be e categoria L7e e suas 
subcategorias L7Ae, L7Be e L7Ce;

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Além disso, devem nomear um 
representante para efeitos de fiscalização 
do mercado, que pode ser o representante 
único mencionado no n.º 2 ou um outro 
representante.

4. Além disso, os fabricantes devem
nomear um representante para efeitos de 
fiscalização do mercado, que pode ser o 
representante único mencionado no n.º 3
ou um outro representante.

Or. en

Justificação

Referência cruzada correcta.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os importadores considerem 
ou tenham motivos para crer que o veículo, 

3. Sempre que os importadores considerem 
ou tenham motivos para crer que o veículo, 
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sistema, componente ou a unidade técnica 
não está conforme aos requisitos do 
presente regulamento e, especialmente, se 
não corresponder ao modelo/tipo 
homologado ao abrigo do mesmo 
regulamento, não devem colocar o veículo, 
sistema, componente ou a unidade técnica 
em causa no mercado até que seja 
garantida a sua conformidade. Além 
disso, devem informar o fabricante, as 
autoridades de fiscalização do mercado e 
as entidades homologadoras sempre que 
considerem ou tenham motivos para crer 
que o veículo, sistema, componente ou a 
unidade técnica em questão pode 
representar um risco.

sistema, componente ou a unidade técnica 
não está conforme aos requisitos do 
presente regulamento e, especialmente, se 
não corresponder ao modelo/tipo 
homologado ao abrigo do mesmo 
regulamento, devem contactar as 
autoridades competentes e não devem 
colocar o veículo, sistema, componente ou 
a unidade técnica em causa no mercado até 
que as autoridades competentes tenham 
confirmado a respectiva conformidade 
com o presente regulamento. Além disso, 
devem informar o fabricante, as 
autoridades de fiscalização do mercado e 
as entidades homologadoras sempre que 
considerem ou tenham motivos para crer 
que o veículo, sistema, componente ou a 
unidade técnica em questão pode 
representar um risco.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os distribuidores 
considerem ou tenham motivos para crer 
que o veículo, sistema, componente ou a 
unidade técnica não está conforme aos 
requisitos do presente regulamento, não 
devem vender ou matricular o veículo, 
sistema, componente ou a unidade técnica 
em causa e devem impedir a sua entrada 
em circulação até que seja garantida a 
conformidade.

1. Sempre que os distribuidores 
considerem ou tenham motivos para crer 
que o veículo, sistema, componente ou a 
unidade técnica não está conforme aos 
requisitos do presente regulamento, devem 
contactar as autoridades competentes e
não devem vender ou matricular o veículo, 
sistema, componente ou a unidade técnica 
em causa até que as autoridades
competentes tenham confirmado a 
respectiva conformidade com o presente 
regulamento e devem impedir a sua 
entrada em circulação até que seja 
garantida a conformidade.

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

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.

Or. en

Justificação

Se um grupo motopropulsor for modificado, o veículo deve continuar a cumprir os requisitos 
aplicáveis à data da entrada em serviço do veículo original.

Alteração 35

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. Três anos após a data referida no 
segundo parágrafo do artigo 82.º, todos os 
veículos novos das subcategorias L2e, L3e, 
L4e, 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. en
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Justificação

Embora a data proposta para a entrada em vigor deste regulamento (artigo 82.º, n.º 2) seja 
alterada para 1 de Janeiro de 2014, a introdução do sistema OBD I continuará a ser 
obrigatória para todos os veículos da categoria L, com excepção dos da subcategoria L1e, a 
partir de 1 de Janeiro de 2017. O sistema OBD não será obrigatório para os ciclomotores de 
duas rodas (L1Be) por razões de proporcionalidade dos custos.

Alteração 36

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. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 19.º. Além disso, é preferível um número 
limitado de prazos, pelo que a data proposta para o cumprimento deste requisito é fixada em 
1 de Janeiro de 2018 (fase2).

Alteração 37

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. Sete anos após a data a que se refere o 
n.º 2 do artigo 82.º, todos os veículos novos 
referidos nos n.ºs 1 e 2 devem estar 
equipados com OBD I.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração aos n.ºs 1 e 2 do artigo 19.º.
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Alteração 38

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 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.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração aos n.ºs 1 e 2 do artigo 19.º.

Alteração 39

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 

4. Até 1 de Janeiro de 2016, 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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Supressão da duplicação com o n.º 5.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Com base no estudo de impacto ambiental, a Comissão deve confirmar ou propor 
modificações aos requisitos ambientais enunciados neste número.

Alteração 41

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 4.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) homologação mista;

Or. en

Justificação

É necessária uma homologação mista para os fabricantes que, embora usem a homologação 
do fornecedor, optam pela homologação unifaseada para os elementos relacionados com o 
veículo sob o seu próprio controlo.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A homologação mista é um 
procedimento de homologação por fases, 
no âmbito do qual se obtém a 
homologação de um ou mais sistemas na 
fase final de homologação do veículo 
completo, sem que seja necessário emitir 
certificados de homologação UE para 
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esses sistemas.

Or. en

Alteração 44

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. O certificado de conformidade deve ser 
redigido numa das línguas oficiais da 
União. Qualquer Estado-Membro pode 
solicitar que o certificado de 
conformidade seja traduzido para a sua 
própria língua ou línguas.

Or. en

Justificação

Redução dos encargos administrativos.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O certificado de conformidade descrito 
no acto de execução do presente 
regulamento deve, para os veículos 
homologados nos termos do artigo 39.º, n.º 
2, apresentar no seu cabeçalho a menção: 
«Para veículos completos/completados, 
homologados nos termos do artigo 39.º
(homologação provisória)».

7. O certificado de conformidade descrito 
no acto de execução do presente 
regulamento deve, para os veículos 
homologados nos termos do artigo 38.º, n.º 
2, apresentar no seu cabeçalho a menção: 
«Para veículos completos/completados, 
homologados nos termos do artigo 38.º
(homologação provisória)».

Or. en

Justificação

Referência cruzada correcta.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O certificado de conformidade descrito 
no acto de execução do presente 
regulamento deve, para os veículos 
homologados nos termos do artigo 41.º, 
apresentar no seu cabeçalho a menção: 
«Para veículos completos/completados 
homologados em pequenas séries» e, na 
sua proximidade imediata, o ano de 
produção, seguido de um número de série 
entre 1 e o limite estabelecido no quadro 
constante do acto de execução, com 
indicação, para cada ano de produção, da 
posição do veículo em causa no âmbito dos 
números de produção atribuídos nesse ano.

8. O certificado de conformidade descrito 
no acto de execução do presente 
regulamento deve, para os veículos 
homologados nos termos do artigo 40.º, 
apresentar no seu cabeçalho a menção: 
«Para veículos completos/completados 
homologados em pequenas séries» e, na 
sua proximidade imediata, o ano de 
produção, seguido de um número de série 
entre 1 e o limite estabelecido no quadro 
constante do acto de execução, com 
indicação, para cada ano de produção, da 
posição do veículo em causa no âmbito dos 
números de produção atribuídos nesse ano.

Or. en

Justificação

Referência cruzada correcta.

Alteração 47

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 48

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 50 veículos por Estado-
Membro, consoante o valor que for maior.

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, durante o procedimento previsto no 
artigo 41.º, forem colocadas objecções à 
medida adoptada por um Estado-Membro, 
ou se a Comissão considerar que a mesma 
é contrária à legislação da União, a 
Comissão deve, imediatamente, avaliar a 
medida nacional, após consultas com os 
Estados-Membros e o(s) operador(es) 
económico(s) em causa. Com base nos 
resultados da avaliação, a Comissão decide 
se a medida nacional é ou não justificada.

1. Se, durante o procedimento previsto no 
artigo 48.º, forem colocadas objecções à 
medida adoptada por um Estado-Membro, 
ou se a Comissão considerar que a mesma 
é contrária à legislação da União, a 
Comissão deve, imediatamente, avaliar a 
medida nacional, após consultas com os 
Estados-Membros e o(s) operador(es) 
económico(s) em causa. Com base nos 
resultados da avaliação, a Comissão decide 
se a medida nacional é ou não justificada.

Or. en

Justificação

Referência cruzada correcta.

Alteração 50

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

O n.º 1 não se aplica aos sistemas, 
componentes ou às unidades técnicas 
produzidos exclusivamente para veículos 
destinados a actividades desportivas que 
não se realizam em estradas públicas. Se 
os sistemas, componentes ou as unidades 
técnicas enumerados numa lista num dos 
actos delegados do presente regulamento 
tiverem uma utilização dupla, 
nomeadamente, para veículos 
exclusivamente destinados às referidas 
actividades desportivas e para veículos 
destinados a utilização nas vias públicas, 
não podem ser vendidos, nem destinados à 
venda ao público.

Or. en

Alteração 51

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.

Or. en
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manuais de manutenção, incluindo 
registos de reparações e de manutenção;

b) Manuais de manutenção, incluindo 
registos de reparações e de manutenção e 
calendário de serviços;

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Manuais técnicos; c) Manuais técnicos e boletins dos serviços 
técnicos;

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações relevantes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 
manutenção de veículos de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
instalador ou oficina de reparação de 
equipamento interessado.

7. Para efeitos de concepção e fabrico de 
equipamento para veículos movidos a 
combustíveis alternativos, os fabricantes 
devem prestar as informações relevantes 
relativas ao sistema OBD e à reparação e 
manutenção de veículos de forma não 
discriminatória a qualquer fabricante, 
distribuidor, instalador ou oficina de 
reparação de equipamento interessado.

Or. en
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um veículo serem mantidos 
numa base de dados central do fabricante 
ou em seu nome, as oficinas de reparação
independentes devem ter acesso gratuito 
aos mesmos, devendo estar habilitadas a 
introduzir informação sobre os trabalhos de 
reparação e manutenção que tiverem 
executado.

11. No caso de os registos de reparação e 
manutenção de um veículo serem mantidos 
numa base de dados central do fabricante 
ou em seu nome, os operadores
independentes devem ter acesso gratuito 
aos mesmos, devendo estar habilitadas a 
introduzir informação sobre os trabalhos de 
reparação e manutenção que tiverem 
executado.

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Técnico — Veículos a Motor, instituído ao 
abrigo do artigo 40.º da 
Directiva 2007/46/CE.

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Técnico — Veículos a Motor, instituído ao 
abrigo do artigo 40.º da 
Directiva 2007/46/CE. Esse comité é um 
comité na acepção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se 
em conta o disposto no seu artigo 8.º. O 
prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o disposto no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 
182/2011. 

Or. en
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Exercício da delegação Exercício da delegação

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se referem os artigos 16.º, 
18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 30.º, 52.º, 56.º, 
57.º, 60.º, 66.º e 75.º são conferidos à 
Comissão por um período de tempo 
indeterminado.

1. Os poderes para adoptar actos delegados 
são conferidos à Comissão, sob reserva das 
condições previstas no presente artigo.

1-A. A delegação de poderes a que se 
referem os artigos 16.º, 18.º, 19.º, 20.º, 
21.º, 22.º, 30.º, 52.º, 56.º, 57.º, 60.º, 66.º e 
75.º é conferida à Comissão por um 
período de tempo indeterminado a contar 
de ...*.
1-B. A delegação de poderes referida nos 
artigos 16.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 30.º, 
52.º, 56.º, 57.º, 60.º, 66.º e 75.º pode ser 
revogada, a qualquer momento, pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Esta decisão entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
actos delegados já em vigor.

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

3. Os poderes para adoptar actos 
delegados conferidos à Comissão estão 
sujeitos às condições previstas nos artigos 
77.º e 78.º

3. Um acto delegado adoptado nos termos 
dos artigos 16.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 
30.º, 52.º, 56.º, 57.º, 60.º, 66.º e 75.º só 
pode entrar em vigor se não tiverem sido 
formuladas objecções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
dois meses a contar da notificação desse 
acto ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado 
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a Comissão de que não formularão 
objecções. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, esse prazo é 
prolongado por dois meses.
* JO: inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento. 

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 77

Texto da Comissão Alteração

Artigo 77 Suprimido
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida nos 
artigos 16.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 30.º, 
52.º, 56.º, 57.º, 60.º, 66.º e 75.º pode ser 
revogada, a qualquer momento, pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
revoga a delegação de poderes deve 
informar a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de tomar a 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que podem ser objecto de 
revogação e os motivos da mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes indicada nessa 
decisão. Produz efeitos imediatamente ou 
numa data posterior especificada na 
decisão. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos actos delegados 
já em vigor. É publicada no Jornal Oficial 
da União Europeia.

Or. en
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 78

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78 Suprimido
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prorrogado por mais um mês.
2. Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado ou se, antes dessa data, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de 
que decidiram não formular objecções, o 
acto delegado entra em vigor na data nele 
prevista.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este último não entra em vigor. 
A instituição que formular objecções ao 
acto delegado expõe os motivos das 
mesmas.

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 
2013.

2. É aplicável a partir de 1 Janeiro 2014.
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Or. en

Justificação

A presente alteração, juntamente com outras alterações, tem por objectivo racionalizar o 
calendário de aplicação dos requisitos previstos neste regulamento. O adiamento por um ano 
proporcionará aos fabricantes e às administrações nacionais tempo suficiente para se 
adaptarem aos requisitos propostos, incluindo os que figuram nos actos delegados. Ao 
mesmo tempo, as datas-limite para o cumprimento dos requisitos obrigatórios em matéria de 
segurança e ambiente não ficam comprometidos e mantêm-se tal como constam da proposta 
da Comissão.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo I – Subcategoria L1Ae – critério (6)

Texto da Comissão Alteração

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

(6) o sistema de propulsão auxiliar tem 
uma potência nominal máxima 
contínua (1) > 0,25 kW e ≤ 1 kW e

Or. en

Justificação

Clarificação. Como consequência da alínea g) do artigo 2.º, as bicicletas eléctricas ≤ 0.25 
KW são excluídas do âmbito de aplicação deste regulamento. 

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo I – Subcategoria L1Be – critério (3)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Erro de redacção: correcção para adaptar a categoria às definições actuais.
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Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

L3e - S1 – Motociclo de enduro
(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 e
(10) sem lugar sentado 
para um passageiro.

Or. en

Justificação

Certos motociclos destinam-se a ser utilizados tanto na estrada como fora da estrada. Por 
isso, uma vez que utilizam as estradas públicas, devem ser incluídos neste regulamento. No 
entanto, é igualmente necessário ter em conta as suas características específicas para 
utilização fora da estrada. Por esta razão, é proposta uma subcategoria especial ("S").
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Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

L3e - S2 – Motociclo de trial
(5) Altura mínima 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

Justificação

Certos motociclos destinam-se a ser utilizados tanto na estrada como fora da estrada. Por 
isso, uma vez que utilizam as estradas públicas, devem ser incluídos neste regulamento. No 
entanto, é igualmente necessário ter em conta as suas características específicas para 
utilização fora da estrada. Por esta razão, é proposta uma subcategoria especial ("S").

Alteração 65

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) uma massa em ordem de marcha:

a) ≤ 350 kg para o transporte de 
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passageiros;
b) ≤ 400 kg para o transporte de 
mercadorias.
A massa em ordem de marcha não inclui:

a) 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

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 

(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 

c) 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

A Directiva 2002/24/CE usa o conceito de "massa sem carga". Por razões de clareza e 
coerência com outra regulamentação relativa a veículos, esta expressão foi substituída, na 
proposta, por "massa em ordem de marcha". Para compensar a diferença, é proposto um 
ligeiro aumento da massa dos veículos comerciais.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria L6e – critério (3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) com uma cilindrada ≤ 50 cm3, se 
um motor PI fizer parte da configuração 
do sistema de propulsão.

Or. en

Justificação

Esta especificação aplica-se a todas as subcategorias L6e, razão pela qual é transferida das 
subcategorias L6Ae e L6Be para esta subcategoria.

Nota: é necessário renumerar os critérios aplicáveis às subcategorias L6Ae e L6Be.
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Anexo I – Subcategoria L6Ae – critério (6)

Texto da Comissão Alteração

(6) com uma cilindrada ≤ 50 cm3, se um 
motor PI fizer parte da configuração do 
sistema de propulsão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta especificação aplica-se a todas as subcategorias L6e, razão pela qual é transferida para 
esta subcategoria.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo I – Subcategoria L6Be – critério (6)

Texto da Comissão Alteração

(6) com uma cilindrada ≤ 50 cm3, se um 
motor PI fizer parte da configuração do 
sistema de propulsão e

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta especificação aplica-se a todas as subcategorias L6e, razão pela qual é transferida para 
esta subcategoria.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Anexo I – Subcategoria L7e – critério (3) – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ≤ 550 kg para o transporte de 
mercadorias.

b) ≤ 600 kg para o transporte de 
mercadorias.

Or. en
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Justificação

A Directiva 2002/24/CE usa o conceito de "massa sem carga". Por razões de clareza e 
coerência com outra regulamentação relativa a veículos, esta expressão foi substituída, na 
proposta, por "massa em ordem de marcha". Para compensar a diferença, é proposto um 
ligeiro aumento da massa dos veículos comerciais.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo I – Subcategoria L7Ae – critério (5)

Texto da Comissão Alteração

(5) Categoria L7e de veículos que não são 
conformes aos critérios de classificação 
específicos para veículos da categoria 
L7Be e

(5) Categoria L7e de veículos que não são 
conformes aos critérios de classificação 
específicos para veículos da categoria 
L7Be ou L7Ce e

Or. en

Justificação

A presente alteração é apresentada na sequência da introdução de uma nova categoria L7Ce 
para ATV.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Anexo I – Subcategoria L7Be – critério (6)

Texto da Comissão Alteração

(6) equipado com dois, três ou quatro 
lugares sentados, incluindo o lugar sentado 
do condutor.

(6) Equipado com um a quatro lugares 
sentados, incluindo o lugar sentado do 
condutor, estando todos os lugares 
sentados equipados com cintos de 
segurança.

Or. en

Justificação

Os minicarros pesados devem ser equipados com, no mínimo, um lugar sentado e, no 
máximo, quatro lugares. Todos os lugares sentados devem ser equipados com cintos de 
segurança.
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Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo I – Subcategoria L7Be-P – critério (7)

Texto da Comissão Alteração

(7) Veículos principalmente concebidos 
para o transporte de passageiros, 
caracterizando-se por estar equipados 
com um máximo de quatro lugares 
sentados para passageiros, incluindo o 
lugar sentado do condutor, estando todos 
os lugares sentados equipados com cintos 
de segurança.

(7) Veículos principalmente concebidos 
para o transporte de passageiros.

Or. en

Justificação

Supressão de uma duplicação: esta especificação já é indicada na subcategoria L7Be, 
critério (6).

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Veículo todo-o-terreno (ATV)
(5) Velocidade máxima 
de projecto: 60 km/h
(6) assento em forma de 
sela;
(7) acelerador de polegar;
(8) 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 
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entre eixos/distância ao 
solo <6.

(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

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 incluídos neste regulamento. No 
entanto, é necessário ter em conta as suas características específicas para utilização fora da 
estrada. Por esta razão, é proposta esta subcategoria específica. 

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo II (na íntegra) – Categorias de veículos – linha 2 – subcoluna 10

Texto da Comissão Alteração

L7Ae L7Ae e L7Ce

Or. en

Justificação

Os veículos todo-o-terreno (subcategoria L7Ce) devem cumprir requisitos gerais semelhantes 
aos requisitos para a homologação UE do veículo como motoquatro pesada de estrada. As 
especificidades desses requisitos podem ser adaptadas a cada subcategoria separadamente 
por meio de actos delegados.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo II – III Requisitos de construção do veículo – ponto 8 (Sistema de diagnóstico a 
bordo) – coluna 6 L1Be

Texto da Comissão Alteração

X Suprimido

Or. en
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Justificação
O sistema OBD não deve ser obrigatório para os veículos da categoria L1Be (ciclomotores 
de duas rodas) por razões de proporcionalidade dos custos.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo III - linha 11-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Veículo todo-o-terreno - 20

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os ATV e introdução de 
limites semelhantes aos da subcategoria L7Ae.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo IV – Datas de aplicação – Coluna 3

Texto da Comissão Alteração

Novos modelos de veículos Facultativo – 1 
de Julho de 2013 – 1 de Janeiro de 2015 –
1 de Janeiro de 2018 

Suprimido

Or. en

Justificação

Embora a introdução facultativa de níveis de emissões mais rigorosos numa data anterior à 
obrigatória seja de louvar, tal não pode ser imposto. Por esta razão, convém suprimir do 
quadro as datas facultativas. 
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo IV – Linha 3 

Texto da Comissão Alteração

Euro 3(4) – 1 de Julho de 2013 – 1 de 
Janeiro de 2014 – 1 de Janeiro de 2015

Suprimido

Or. en

Justificação

Modificação do calendário: o nível Euro 3 é suprimido por razões de clareza e simplificação.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadros (A), (B) e (C) – Coluna 3 (Classe de propulsão) – apenas 
ocorrências de "PI"

Texto da Comissão Alteração

PI PI / Híbrido

Or. en

Justificação

Na proposta actual, os limites de emissões para os veículos híbridos só se aplicam aos 
motores a gasóleo (CI/Híbridos). No entanto, os limites para os veículos híbridos devem, 
logicamente, aplicar-se ao combustível fóssil que causa a emissão: gasolina (PI) ou gasóleo 
(CI).

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (A) – (A1) Euro 3(4)

Texto da Comissão Alteração

Este quadro é suprimido.

Or. en
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Justificação

Modificação do calendário: o nível Euro 3 (todo o quadro A1) é suprimido por razões de 
clareza e simplificação.

Alteração 81

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 – Veículos todo-o-terreno

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os ATV.

Alteração 82

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 – Veículos todo-o-terreno

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os ATV.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (B) – (B1) Euro 4(5), OBD fase I – Colunas 1 e 2 – Linha 3

Texto da Comissão Alteração

L1Be – Ciclomotor de duas rodas 
L2e – Ciclomotor de três rodas
L6Ae – Motoquatro ligeira de estrada

L2e – Ciclomotor de três rodas
L6Ae – Motoquatro ligeira de estrada
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Or. en

Justificação
O sistema OBD não deve ser obrigatório para os ciclomotores de duas rodas por razões de 
custos.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (B) – (B2) Euro 5(6), OBD fase I, e OBD fase II – Colunas 1 e 2 –
Linha 3

Texto da Comissão Alteração

L1Be — L7e (6) –  Todas as categorias 
de veículos, excepto a L1Ae

L2e — L7e (6) –  Todas as categorias de 
veículos, excepto a L1e

Or. en

Justificação
O sistema OBD não deve ser obrigatório para os ciclomotores de duas rodas por razões de 
custos.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (A) – (C1) Euro 4(5) – Coluna 1 – Linha 5

Texto da Comissão Alteração

L7Ae L7Ae
L7Ce 

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os ATV.
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Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (C) – (C2) Euro 5(6) – Colunas 1, 2, 4 e 7 – Linha 11-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Veículo todo-o-terreno – Euro 5 –
1500

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os ATV.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo VI – Quadro (D) – Colunas 3 e 4 (Nível sonoro Euro 3(4) (dB(A)) – Procedimento 
de ensaio Euro 3(4))

Texto da Comissão Alteração

Estas duas colunas são suprimidas.

Or. en

Justificação

Modificação do calendário: o nível Euro 3 (colunas 3 e 4) é suprimido por razões de clareza 
e simplificação.

Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Veículo todo-o-terreno – 80 – 80

Or. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os ATV.
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Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo VII – Quadro (A) – Colunas 1 e 2 – Linha 4 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

L7Ce – Veículo todo-o-terreno

r. en

Justificação

Adaptação necessária para a criação de uma nova subcategoria para os ATV.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Anexo VII – Quadro (A) – Coluna 3 – Linha 3

Texto da Comissão Alteração

30000 25000

en

Justificação
Os requisitos relativos à durabilidade são calculados em relação à vida útil prevista (em km) 
dos diferentes veículos da categoria L sujeitos aos valores-limite de emissão aplicáveis para 
efeitos de homologação. Para garantir uma introdução correcta, procede-se ao aumento da 
quilometragem em cada novo nível Euro (abordagem semelhante à adoptada para os veículos 
de passageiros). No entanto, se a vida útil média for de 10 anos, o aumento da 
quilometragem proposto nos níveis Euro 5/6 é demasiado rigoroso para os motociclos (L3e) 
e veículos comparáveis.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo VII – Quadro (A) – Coluna 3 – Linha 4

Texto da Comissão Alteração

50000 40000

en

Justificação
Os requisitos relativos à durabilidade são calculados em relação à vida útil prevista (em km) 
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dos diferentes veículos da categoria L sujeitos aos valores-limite de emissão aplicáveis para 
efeitos de homologação. Para garantir uma introdução correcta, procede-se ao aumento da 
quilometragem em cada novo nível Euro (abordagem semelhante à adoptada para os veículos 
de passageiros). No entanto, se a vida útil média for de 10 anos, o aumento da 
quilometragem proposto nos níveis Euro 5/6 é demasiado rigoroso para os motociclos (L3e) 
e veículos comparáveis.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo VII – Quadro (B) – Coluna 3 (Euro 3(4) FD(-)) e subcolunas

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

Modificação do calendário: o nível Euro 3 (colunas 3 e respectivas subcolunas) é suprimido 
por razões de clareza e simplificação.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo VIII – Coluna 2 – Linha 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
Embora a data proposta para a entrada em vigor deste regulamento (artigo 82.º, n.º 2) seja 
alterada para 1 de Janeiro de 2014, a data para a introdução obrigatória dos sistemas 
avançados de travagem continua a ser 1 de Janeiro de 2017.
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Alteração 93

Proposta de regulamento
Anexo VIII – 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 motociclos da subcategoria 
L3e–A1 que são vendidos, matriculados e 
entram em circulação devem estar 
equipados quer com um sistema de 
travagem antibloqueio em ambas as rodas
quer com um sistema de travagem 
combinada, ou com ambos os tipos de 
sistemas avançados de travagem, ao 
critério do fabricante.

(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 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 em ambas as rodas.

Or. en

Justificação

Os sistemas de travagem antibloqueio são mais eficazes se instalados em ambas as rodas.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Notas explicativas dos anexos I a VIII – nota 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 L3e-A1, L3e-A2 e 
L3e-A3, conforme previsto no anexo 
VIII.

Or. en

Justificação

Os sistemas avançados de travagem antibloqueio não devem ser obrigatórios para os 
motociclos de enduro e de trial L3e, dado que nem sempre são apropriados para utilização 
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num ambiente todo-o-terreno.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Proposta da Comissão

A Comissão aprovou, em 4 de Outubro de 2010, uma proposta de regulamento relativo à 
homologação e fiscalização do mercado dos veículos de duas ou três rodas e dos quadriciclos. 
É vasta a gama de veículos abrangidos pela "categoria L": bicicletas eléctricas, ciclomotores, 
motociclos de duas ou três rodas, motoquatros e minicarros. Estima-se em mais de 30 milhões 
o número de veículos da categoria L que circulam na UE. 

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. Os requisitos relativos à 
homologação dos novos veículos da categoria L constam actualmente da Directiva-Quadro 
2002/24/CE e de 14 outras directivas conexas. Estas serão revogadas e substituídas pela 
proposta, que estabelece as disposições fundamentais e o âmbito de aplicação. As disposições 
técnicas pormenorizadas serão definidas numa fase ulterior mediante actos delegados. 

II. Visitas de trabalho, documento de trabalho e audição pública

O relator procedeu a amplos debates com diferentes partes interessadas, a fim de obter uma 
visão completa das consequências do regulamento proposto. Efectuou visitas de trabalho ao 
RDW Test Centrum em Lelystad (Países Baixos) e ao TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik 
und Mobilität em Essen (Alemanha) para se informar sobre os novos requisitos em matéria de 
segurança e ambiente que constam da proposta. A inovação dos veículos e os aspectos 
económicos da proposta foram debatidos durante uma visita de trabalho a instalações de 
produção de veículos da categoria L em Itália, em que também participaram dois 
relatores-sombra, Malcolm Harbour e Toine Manders. Por último, está prevista, para meados 
de Junho de 2011, uma visita de trabalho a fábricas austríacas.

As alterações à proposta da Comissão, apresentadas no presente relatório, estão em 
consonância com as opiniões e observações políticas que o relator já apresentou no seu 
documento de trabalho de 15 de Fevereiro de 20111. Este documento de trabalho foi 
igualmente debatido durante a audição pública sobre a simplificação das regras do mercado 
interno para os ciclomotores, as motoretas (scooter) e os motociclos, organizada pelo 
Parlamento Europeu em 22 de Março de 2011. O relator gostaria de manifestar a sua gratidão 
a todos os participantes, incluindo os relatores-sombra, nos úteis e interessantes debates e 
reuniões realizados até ao momento.

III. Posição do relator

Observações de carácter geral
Como já sublinhado no seu documento de trabalho, o relator apoia firmemente os principais 
objectivos do regulamento proposto, dado que este melhora o funcionamento do mercado 
interno e protege os principais interesses do público. Isso pressupõe também uma fiscalização 

                                               
1 857524PT
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mais eficaz do mercado europeu1. 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.

Âmbito de aplicação do regulamento proposto 
O relator saúda a maior clareza resultante de uma categorização mais precisa dos veículos 
graças à introdução de subcategorias mais adequadas. Contudo, subsistem algumas 
inconsistências que deveriam ser eliminadas. O n.º 1 do artigo 2.º proposto limita 
correctamente o âmbito de aplicação aos veículos da categoria L "destinados a circular em 
vias rodoviárias públicas". Por conseguinte, só devem ser excluídos do âmbito de aplicação 
deste regulamento os veículos da categoria L destinados exclusivamente a ser utilizados fora 
das estradas, para além, por exemplo, dos tractores agrícolas (n.º 2 do artigo 2.º). O relator 
propõe, por isso, novas subcategorias para os veículos da categoria L destinados a ser 
utilizados tanto na estrada como fora da estrada, tendo-os também devidamente dividido em 
categorias. Trata-se dos motociclos de enduro (S1) e de trial (S2) de utilização especial, bem 
como dos veículos todo-o-terreno (ATV).

A proposta oferece a possibilidade de homologação dos veículos da categoria L com uma 
nova tecnologia híbrida. O relator, que muito se compraz com estas inovações e com os novos 
conceitos de mobilidade às mesmas associados, debateu-se com a ideia de criar igualmente 
novas subcategorias para os pequenos veículos (eléctricos) de passageiros. No entanto, 
considera que tal implicaria uma utilização abusiva dos critérios aplicáveis aos veículos 
(ligeiros) da categoria L, por exemplo em termos de massa máxima ou de potência nominal 
máxima contínua. Tal acabaria por reduzir a distinção entre veículos ligeiros (categoria L) e 
veículos de passageiros (M1), o que daria origem a incoerências e perplexidade. Por razões 
semelhantes, decidiu igualmente não introduzir uma nova categoria para os denominados 
veículos "side-by-side".

Calendário de aplicação simples e claro
A proposta da Comissão apresenta um conjunto ambicioso, mas bastante complexo, de datas e 
prazos (de 2013 a 2021). Por razões de clareza, racionalidade e simplificação, o relator 
pretende a aprovação de um calendário mais transparente, com fases claras e decisivas no que 
se refere a uma melhor fiscalização do mercado, níveis de emissões mais rigorosos e 
requisitos obrigatórios em matéria de segurança. Para o efeito, introduz uma abordagem em 
três fases (ver quadro). Esta abordagem oferece à indústria e às administrações nacionais um 
pouco mais de tempo para se adaptarem adequadamente aos novos requisitos e 
responsabilidades, sem pôr em causa os objectivos globais em matéria de segurança e 
ambiente.

Abordagem em três fases para a aplicação do regulamento

Fase 1 Fase 2 Fase 3

                                               
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).
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(Após estudo de impacto da 
Comissão 

Entrada em 
vigor:

01.01.2014

Data de 
aplicação:

01.01.2017: novas 
homologações

01.01.2018: novos 
registos

Data de 
aplicação:

01.01.2020: novas 
homologações

01.01.2021: novos 
registos

Disposições:

- Recategorização

- Homologação "novo estilo"

- Fiscalização do mercado

- Ligação automática das luzes

- Medidas contra a 
transformação abusiva

- Informação sobre 
manutenção e reparação

Disposições:

- Níveis de emissões Euro 4 e 
de durabilidade (Euro 5 para 
L3e)

- Sistemas avançados de 
travagem L3e - A

- Sistemas de diagnóstico a 
bordo (OBD I)

Disposições:

- Níveis de emissões Euro 5 e 
de durabilidade (Euro 6 para 
L3e)

- Sistemas de diagnóstico a 
bordo (OBD II)
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Requisitos ambientais
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 desproporcionadamente elevadas. Assim sendo, o relator apoia a introdução de 
limites de emissões mais severos. Apela aos fabricantes para que assegurem essa 
conformidade logo que possível, tornando-a uma vantagem competitiva. Alguns veículos da 
categoria L actualmente à venda já cumprem as normas mais rigorosas em matéria de 
emissões. Por esta razão, convém suprimir as denominadas datas de aplicação "facultativas".
O relator apoia, neste contexto, os requisitos propostos em relação à durabilidade. No entanto, 
o aumento da quilometragem proposto na fase final Euro 5/6 é demasiado rigoroso, pelo que 
deve ser ligeiramente modificado.

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

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 e por 16% das mortes na estrada na UE-251. Apesar de reconhecer 
plenamente 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. O relator 
apoia, por isso, a introdução obrigatória de sistemas avançados de travagem (sistemas de 
travagem combinada (CBS) ou sistemas de travagem antibloqueio (ABS)) em todos os novos 
motociclos, tal como previsto na proposta da Comissão, com excepção dos motociclos de 
enduro e de trial. O relator apela ao sector para que disponibilize, logo que possível, ABS 
como opção em todas as categorias de motorizadas e incentive os consumidores a optarem por 
veículos de duas rodas dotados de ABS. O relator saúda igualmente a proposta de ligação 
automática das luzes (AHO), a fim de melhorar a visibilidade dos veículos da categoria L.

O relator constata que na comunidade de motociclistas existe uma cultura de modificação 
firmemente implantada, cujo objectivo é a melhoria do desempenho dos seus veículos.
Impedir esta prática prejudicará muitos condutores qualificados. Deverá, pois, ser deixado ao 
critério dos Estados-Membros o tratamento deste tipo de modificações. Por outro lado, 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. 

Homologação de veículos produzidos em pequenas séries e individuais
O relator apoia a grande variedade de veículos da categoria L e as pequenas e médias 
empresas (PME) do sector. Para permitir esta diversidade, o relator propõe a adaptação dos 
números das pequenas séries de todos os veículos da categoria L. A individualidade do seu 
produto é muito importante para grande número de utilizadores de veículos da categoria L.

                                               
1 ETSC, 2007. 
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Por esta razão, o relator apoia a proposta da Comissão relativa à homologação individual 
(artigo 42.º).

Acesso à  informação sobre reparação e manutenção de veículos
O relator apoia firmemente qualquer medida que garanta a igualdade de condições no que diz
respeito ao acesso à informação sobre reparação e manutenção. Propõe uma maior 
clarificação da definição de "operador independente" ou "oficina de reparação", para que os 
utilizadores de veículos e as oficinas de reparação tenham acesso suficiente à informação 
sobre reparação e manutenção a custos razoáveis.

IV. Conclusão
O relator apresenta estas propostas à comissão e aguarda sugestões.


