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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Introdução
Os requisitos relativos à homologação dos novos veículos da categoria L constam actualmente 
da Directiva-Quadro 2002/24/CE e de 14 outras directivas aplicáveis. Uma vasta gama de 
veículos é abrangida pela “categoria L”: bicicletas eléctricas, ciclomotores, motociclos de 
duas ou três rodas, motoquatros e  minicarros. A Comissão propõe-se modernizar o actual 
quadro jurídico visando a consecução dos principais objectivos, a saber:

 Simplificar o quadro jurídico: A Directiva 2002/24/CE e as 14 outras directivas 
aplicáveis seriam revogadas e substituídas pela proposta de regulamento que 
estabelece as disposições fundamentais e o âmbito de aplicação. Todas as disposições 
técnicas pormenorizadas serão definidas numa fase ulterior mediante actos delegados.
Além disso, a Comissão deseja avançar no sentido de uma harmonização 
internacional.

 Reduzir as emissões: A Comissão propõe uma abordagem em três fases, introduzindo, 
em cada uma delas, valores-limite de emissão cada vez mais estritos para os veículos 
da categoria L.

 Reforçar a segurança rodoviária: São propostos três requisitos principais de segurança 
funcional no intuito de acometer o problema do mau desempenho dos veículos da 
categoria L em termos de segurança rodoviária: instalação obrigatória de sistemas de 
travagem antibloqueio para os motociclos de médio e elevado desempenho, prevenção 
da transformação abusiva do grupo motopropulsor e faróis automáticos.

 Ter mais cabalmente em conta as novas tecnologias, resolvendo o problema da 
ausência de um quadro legal para os veículos de propulsão eléctrica ou híbrida, por 
exemplo.

 Melhorar a fiscalização do mercado, a fim de evitar a entrada, no mercado da UE, de 
veículos, sistemas e componentes que não respeitem os requisitos de homologação.

2. Dimensão da proposta no respeitante à política de transportes:
2.1 Segurança rodoviária:

Hoje em dia, morrem anualmente nas estradas da UE cerca de 6 000 condutores de veículos 
de duas rodas motorizados (PTW). Os condutores de veículos de duas rodas motorizados 
representam cerca de 16% da mortalidade rodoviária na UE, mas apenas 2% do número total 
de quilómetros percorridos. O risco de acidente mortal que correm os condutores deste tipo de 
veículo é, em média, 18 vezes mais elevado do que o dos automobilistas. Embora o número 
de mortes na estrada tenha diminuído consideravelmente ao longo da última década, tal não 
foi o caso no referente aos condutores de veículos de duas rodas motorizados.

2.1.1 Sistemas de travagem antibloqueio:

A Comissão propõe a montagem obrigatória de sistemas de travagem antibloqueio para 
determinadas categorias de motociclos. As repercussões positivas dos sistemas de travagem 
antibloqueio (ABS) na segurança dos condutores de veículos de duas rodas motorizados 
encontram-se bem documentadas em vários estudos. Estima-se que entre 20 e 35% de todos 
os acidentes poderiam ser evitados e que a gravidade das consequências de muitos outros 
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acidentes poderia ser consideravelmente reduzida mercê da utilização de um sistema ABS. O 
relator apoia plenamente essa abordagem. A montagem obrigatória deveria ser, porém, 
alargada à subcategoria L3e – A1 (motociclos de baixo desempenho). Para esta categoria, a 
proposta da Comissão permite aos fabricantes optarem entre o equipamento com sistemas de 
travagem antibloqueio e o equipamento com sistemas de travagem combinados de menor 
desempenho. Os sistemas de travagem antibloqueio para motociclos de baixo desempenho 
afiguram-se particularmente necessários pelo facto de muitos jovens condutores começarem 
por conduzir motociclos desta categoria. 

2.1.2 Luzes automáticas (AHO)

A Comissão propõe que todos os veículos da categoria L sejam equipados, o mais tardar até 
2013, com luzes que se ligam automaticamente, a fim de melhorar a sua visibilidade para os 
outros utentes da estrada.  O relator apoia plenamente a proposta da Comissão. Esta medida 
torna-se ainda mais importante pelo facto de, a partir do ano em curso, todos os novos 
veículos de passageiros deverem ser equipados com luzes diurnas permanentes (DRL), o que 
pode reduzir a visibilidade dos veículos de duas rodas motorizados (PTW).

2.1.3 Veículos todo-o-terreno

Nos termos do artigo 2.º, n.º2, alínea g), os “veículos concebidos essencialmente para ser 
utilizados fora das estradas” são excluídos do âmbito de aplicação do presente regulamento.
Esta medida afigura-se contra-produtiva para a segurança rodoviária. Muitos desses veículos 
todo-o-terreno (por exemplo, os motociclos de "enduro", os motociclos de “trial” e os 
veículos todo-o-terreno) podem ser – e são frequentemente – utilizados também nas estradas 
públicas. Deveriam, pois, responder igualmente aos requisitos de segurança funcional que se 
impõem para uma utilização na estrada. O relator propõe a criação de subcategorias de 
veículos suplementares para os motociclos de “enduro “ e de “trial”, bem como para os 
veículos todo-o-terreno (ATV).

2.1.4 Normas de desempenho dos testes de colisão
Os veículos da categoria L ainda não estão sujeitos a testes de colisão antes de serem 
comercializados na UE. Em particular, as motoquatro e os minicarros parecem 
recorrentemente mais seguros do que o são na realidade. O risco de ferimentos mortais é 
muito mais elevado no caso destes veículos do que no dos veículos automóveis ligeiros de 
passageiros.  Por conseguinte, a Comissão deveria estudar meticulosamente a possibilidade de 
introduzir, no futuro, tais normas e de ter em consideração as novas tecnologias. 

2.2 Emissões

Embora os veículos da categoria L sejam responsáveis por apenas 3% do total dos 
quilómetros percorridos em transportes rodoviários, as suas emissões tóxicas são 
desproporcionalmente elevadas. Na ausência de medidas complementares, as reduções de 
emissões de outras categorias de transportes rodoviários conduzirão automaticamente a um 
aumento da quota-parte de emissões dos veículos da categoria L no total das emissões.
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A Comissão propõe disposições mais estritas em matéria de emissões para fins de 
homologação dos novos modelos de veículos da categoria L:
 Euro 3 (Euro 4 para os motociclos L3e): 2014;
 Euro 4 (Euro 5 para os motociclos L3e): 2017;
 Euro 5 (Euro 6 para os motociclos L3e): 2020.

Em princípio, o relator aprova a proposta de valores-limite das emissões e o respectivo 
calendário. Todavia, os valores-limite da Euro 4 para os ciclomotores deveriam ser 
introduzidos três anos mais cedo, uma vez que esses veículos constituem a subcategoria mais 
poluente em termos de emissões.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

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.

Justificação

Os veículos todo-o-terreno devem igualmente ser abrangidos pelo presente regulamento, a 
fim de prevenir equívocos na utilização dos conceitos ‘veículo de estrada’ e ‘veículo todo-o-
terreno’. Muitos destes veículos todo-o-terreno podem igualmente ser utilizados – sendo-o 
com frequência - nas estradas públicas. Deveriam, pois, responder igualmente aos requisitos 
de segurança funcional que se impõem para uma utilização na estrada. 
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo) 

(9-A) Os condutores dos veículos da 
categoria L fazem parte de um grupo 
vulnerável de utentes da estrada que 
regista as taxas de mortalidade e de 
acidentados mais elevadas entre todos os 
utentes da estrada. O presente 
regulamento deveria, por conseguinte, 
estar em consonância com a política 
europeia de segurança rodoviária 2011-
2020 e prever medidas eficazes de 
segurança primária, garantindo que os 
veículos sejam equipados com as 
tecnologias mais seguras a preços 
razoáveis. A par dos requisitos em matéria 
de segurança nas curvas, dispositivos de 
iluminação e medidas contra a 
transformação abusiva dos veículos, o 
presente regulamento estabelece, com 
carácter obrigatório, um sistema de 
travagem antibloqueio (ABS) para os 
novos motociclos de determinadas 
categorias. A eficácia das medidas de 
segurança seleccionadas, que deverá ser 
complementada por uma melhor 
formação e educação dos condutores dos 
veículos da categoria L e por uma 
infra-estrutura rodoviária adaptada, foi 
devidamente testada e comprovada pela 
investigação e estudos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo) 

(9-B) Em muitos Estados Membros, é 
obrigatório para os condutores de 
ciclomotores e de motociclos utilizar as 
luzes de cruzamento (médios) durante o 
dia. A fim de melhorar a segurança destes 
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condutores, os veículos deveriam ser 
obrigatoriamente equipados com luzes 
ligadas automaticamente. Atendendo a 
que esta obrigação foi também alargada 
aos veículos de quatro rodas, existe um 
claro risco de que os condutores dos 
veículos de duas rodas percam a 
vantagem de visibilidade de que 
dispunham anteriormente. A Comissão 
deveria por conseguinte propor no seu 
relatório sobre a aplicação do presente 
Regulamento novas medidas e dispositivos 
adicionais de iluminação de segurança 
que permitam restabelecer a vantagem 
perdida em matéria de visibilidade. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9-C (novo) 

(9-C) A fim de facilitar a montagem 
obrigatória do ABS nos motociclos de 
baixo desempenho da subcategoria L3e–
A1, os Estados-Membros devem dispor da 
opção de oferecer incentivos transitórios 
de carácter financeiro ou fiscal aos 
produtores ou aos consumidores.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17

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 
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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, nem dos 
requisitos suplementares de segurança 
funcional, constantes do Anexo VIII. As 
alterações dessas datas, desses requisitos 
gerais ou desses valores devem ser 
efectuadas por meio do processo legislativo 
ordinário, previsto no artigo 114.º do 
TFUE.

Justificação

Uma vez que os requisitos suplementares de segurança funcional são fundamentais para 
garantir a segurança da utilização dos veículos abrangidos pelo presente regulamento, 
importa especificar que o Anexo VIII só pode ser modificado através do processo legislativo 
ordinário.

Alteração 6

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

(g) Veículos concebidos essencialmente 
para ser utilizados fora das estradas ou em 
superfícies não pavimentadas, à excepção 
dos veículos destinados a uma utilização 
específica, definidos no artigo 4.º e no 
Anexo I;

Justificação

No artigo 2.º, n.º2, “ os veículos concebidos essencialmente para ser utilizados fora das 
estradas” são excluídos do âmbito de aplicação do regulamento. Esta medida afigura-se 
contra-produtiva para a segurança rodoviária. Muitos desses veículos todo-o-terreno (por 
exemplo, os motociclos de "enduro", os motociclos de “trial” e alguns quadriciclos (veículos 
todo-o-terreno) podem ser – e são frequentemente – também utilizados nas estradas públicas. 
Deveriam, pois, responder igualmente aos requisitos de segurança funcional que se impõem 
para uma utilização na estrada. O relator propõe, pois, a criação de subcategorias de 
veículos suplementares para os motociclos de “enduro “ e de “trial”, bem como para os 
veículos todo-o-terreno (ATV).
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 53-A (novo)

53-A. “Motociclo de trial”, veículo de 
duas rodas motorizado com as 
características descritas no Anexo I.

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 53-B (novo)

53-B. “Motociclo de enduro”, veículo de 
duas rodas motorizado com as 
características descritas no Anexo I.

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento por razões de 
segurança.

Alteração 9

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

57-A. “Veículo todo-o-terreno”, veículo 
com as características descritas no Anexo 
I e cuja denominação tem como 
abreviatura “ATV”.

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

1. Os veículos da categoria L incluem 
veículos a motor de duas, três ou quatro 
rodas das subcategorias indicadas nos 
parágrafos seguintes e no anexo I, 
incluindo velocípedes com motor, 
ciclomotores de duas ou três rodas, 
motociclos de duas ou três rodas, 
motociclos com carros laterais, 
motoquatros de estrada ligeiras ou pesadas, 
ATV e minicarros ligeiros ou pesados.

Justificação

Os veículos todo-o-terreno devem igualmente ser abrangidos pelo presente regulamento, a 
fim de prevenir equívocos na utilização dos conceitos ‘veículo de estrada’ e ‘veículo todo-o-
terreno’. Muitos destes veículos todo-o-terreno podem igualmente ser utilizados – sendo-o 
com frequência - nas estradas públicas. Deveriam, pois, responder igualmente aos requisitos 
de segurança funcional que se impõem para uma utilização na estrada.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – nº 2 – alínea c) – travessão ii-A (novo)

(ii-A) Utilização especial: 
- Motociclos de “enduro”;
- Motociclos de “trial”.

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento por razões de 
segurança.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2 – alínea g) – travessão ii-A (novo)

(ii-A) Veículos da subcategoria L7Ce 
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(ATV)

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 

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, 
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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.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

1. Quatro anos após a data referida no 
segundo parágrafo do artigo 82.º, todos os 
veículos novos das subcategorias L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae, L7Ae e L7Ce 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).

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento por razões de 
segurança.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

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, 
L7Ae e L7Ce devem igualmente estar 
equipados com a segunda geração de um 
sistema de diagnóstico a bordo (OBD II), 
que, além das funções do OBD I, controla 
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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.

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2

2. Com base nas informações prestadas nos 
termos do n.° 1, a Comissão apresenta um
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação do presente 
regulamento até 1 de Janeiro de 2017. 
Este relatório terá em conta as novas 
tecnologias desenvolvidas para melhorar 
a segurança rodoviária, como as normas
de desempenho dos testes de colisão e os 
requisitos suplementares de segurança 
funcional, como o sistema de chamada de 
emergência (e-call), o sistema inteligente 
de controlo da velocidade (ISA), os 
sistemas de alerta para a velocidade nas 
curvas, a detecção automática da pressão 
dos pneus ou os novos sistemas de 
iluminação que os distingam dos outros 
utentes da estrada. A Comissão proporá 
as modificações necessárias ao presente 
Regulamento à luz desse relatório.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – categorias e modelos de veículos – subcategoria L1Be – critério (3)

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

Justificação

Esta categoria deveria apresentar consonância com as definições da carta de condução UE.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – categoria L3e – após a subcategoria L3e – A3 – subcategoria “utilização 
especial” (nova)

Alteração

(8)  altura máxima do 
assento: 700 mm;
(9) distância mínima ao 
solo: 280 mm;
(10) capacidade máxima 
do depósito de 
combustível: 4 l;
(11) 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;
(12) massa em ordem de 
marcha (sem condutor) 
não superior a 100 kg e

Motociclos de “trial”.

(13) sem lugar sentado 
para um passageiro.
(8) altura mínima do 
assento: 900 mm;

L3e – Utilização especial

Motociclos de “enduro”

(9) distância mínima ao 
solo: 310 mm;
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(10) 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;
(11) massa em ordem de 
marcha (sem condutor) 
não superior a 140 kg;
(12) sem lugar sentado 
para um passageiro.

Justificação

Muitos motociclos de “enduro “ e de “trial” podem também ser – e são frequentemente -
utilizados nas estradas públicas. Deveriam, pois, responder igualmente aos requisitos de 
segurança funcional que se impõem para uma utilização na estrada. O relator propõe a 
criação de subcategorias de veículos suplementares para os motociclos de “enduro“ e de 
“trial”, bem como para os veículos todo-o-terreno (ATV). No tocante aos critérios de 
subclassificação, propõem-se – como ponto de partida – alguns critérios eventuais, 
actualmente em debate, que poderiam ser optimizados no decurso do processo legislativo.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – categoria L7e – após a subcategoria L7Be-P – subcategoria L7Ce (nova)

Alteração

(8) velocidade máxima de 
projecto 60 km/h
(9) assento em forma de 
sela
(10) acelerador de 
polegar

L7Ce Veículo todo-o-terreno

(11) 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
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(12) massa em ordem de 
marcha <400 kg
(13) distância ao solo 
>180
(14) relação distância 
entre eixos/distância ao 
solo <6

Justificação

Embora essencialmente concebidos para utilização fora das estradas, muitos veículos todo-o-
terreno podem ser – e são frequentemente – também utilizados nas estradas públicas. 
Deveriam, pois, responder igualmente aos requisitos de segurança funcional que se impõem 
para uma utilização na estrada. O relator propõe a criação de subcategorias de veículos 
suplementares para os motociclos de “enduro “ e de “trial”, bem como para os veículos 
todo-o-terreno (ATV). No tocante aos critérios de subclassificação, propõem-se – como ponto 
de partida – alguns critérios eventuais, actualmente em debate, que poderiam ser optimizados 
no decurso do processo legislativo.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo II – categorias de veículos – linha 2 – subcoluna 10

L7Ae e L7Ce

Justificação

Os veículos todo-o-terreno (categoria L7Ce) são mais ou menos similares aos motoquatros 
de estrada (categoria L7Ae) e deveriam, por conseguinte, responder aos mesmos tipos de 
requisitos da homologação UE de veículo. As especificidades desses requisitos deveriam ser 
estabelecidas para cada subcategoria separadamente por meio de actos delegados.

Alteração 22

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

Alteração

L7Ce Veículo todo-o-terreno 20

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
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que sejam abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento por razões de 
segurança.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo VI – (A) Emissões de tubo de escape após arranque a frio – (A1) –Euro 3(4) –
categoria de veículo L1Be – Massa combinada do total de hidrocarbonetos e óxidos de 
azoto – linha 4

-

Justificação

Os valores-limite da Euro 4 para os ciclomotores deveriam ser introduzidos três anos mais 
cedo (em 2014), uma vez que esses veículos constituem a subcategoria de veículos L mais 
problemática em termos de emissões.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo VI –(A) Emissões de tubo de escape após arranque a frio – (A1) –Euro 3(4) –
categoria de veículo L1Be – Massa total de hidrocarbonetos (THC) – linha 4

630

Justificação

Os valores-limite da Euro 4 para os ciclomotores deveriam ser introduzidos três anos mais 
cedo (em 2014), uma vez que esses veículos constituem a subcategoria de veículos L mais 
problemática em termos de emissões.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo VI – (A) Emissões de tubo de escape após arranque a frio – (A1) –Euro 3(4) –
categoria de veículo L1Be – Massa de óxidos de azoto (NOx) – linha 4

170

Justificação

Os valores-limite da Euro 4 para os ciclomotores deveriam ser introduzidos três anos mais 
cedo (em 2014), uma vez que esses veículos constituem a subcategoria de veículos L mais 
problemática em termos de emissões.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo VI – (A) Emissões de tubo de escape após arranque a frio – (A1) –Euro 3(4) –
colunas 1 e 2 – linha 7

Texto da Comissão

L5Be Triciclo comercial

Alteração
Triciclo comercialL5Be

L7Ce Veículo todo-o-terreno

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo VI – (A) Emissões de tubo de escape após arranque a frio – (A2) –Euro 4(5) –
colunas 1 e 2 – linha 7

Texto da Comissão

L5Be Triciclo comercial
Alteração

Triciclo comercialL5Be

L7Ce Veículo todo-o-terreno

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.



AD\868266PT.doc 19/21 PE458.815v02-00

PT

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo VI – (C) Valores-limite das emissões por evaporação – (C2) Euro 5(6) – colunas 1 
e 2 – linha 8

Texto da Comissão

L5Be Triciclo comercial
Alteração

Triciclo comercialL5Be

L7Ce Veículo todo-o-terreno

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo VI – (D) Valores-limite das emissões sonoras — Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) –
colunas 1, 2, 3 e 5 – linha 12-A (novo)

Alteração
L7Ce Veículo todo-o-

terreno
80 80

Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo VII (A) Quilometragem para a durabilidade dos veículos da categoria L – coluna 
1 – linha 4 – ponto 5-A (novo) – coluna 2 – linha 4 – ponto 5-A (novo)

Alteração
- Veículo todo-o-terreno
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Justificação

Adaptação necessária para criar novas subcategorias de veículos todo-o-terreno de molde a 
que sejam abrangidas pelo presente regulamento por razões de segurança.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo VIII – coluna 3 – linha 1 – alínea a) 

Suprimido 

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo VIII – coluna 3 – linha 1 – alínea b) 

(b) Os novos motociclos das subcategorias
L3e–A1, 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.

Justificação

A montagem obrigatória de um sistema de travagem antibloqueio deveria ser alargada aos 
motociclos da subcategoria L3e–A1, atendendo ao elevado número de condutores jovens e 
inexperientes que utiliza esta categoria de motociclos. Um sistema de travagem antibloqueio 
é mais eficaz se for instalado em ambas as rodas.
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