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29.3.2017 B8-0177/REV/14 

Alteração  14 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

Considerando E-B (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  E.B. Considerando que o estudo 

comparativo sobre as diferenças entre a 

legislação da UE e dos EUA no domínio 

das emissões no setor automóvel, 

publicado pela Direção-Geral das 

Políticas Internas do Parlamento, em 

setembro de 2016, afirma que os objetivos 

médios de emissões de CO2 para a frota 

da UE são atualmente mais ambiciosos do 

que os adotados para as emissões nos 

EUA e que, por outro lado, as normas 

federais dos EUA são (em termos gerais) 

mais ambiciosas em relação ao NOx; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/15 

Alteração  15 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

Considerando E-C (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  E-C. Considerando que o estudo 

comparativo sobre as diferenças entre a 

legislação da UE e dos EUA no domínio 

das emissões no setor automóvel, 

publicado pela Direção-Geral das 

Políticas Internas do Parlamento, em 

setembro de 2016, afirma que, na UE, não 

houve clarificação sobre a forma como a 

definição de dispositivos manipuladores 

deveria ser aplicada, o que poderia ter 

contribuído para garantir a uniformidade 

da interpretação pelos fabricantes e pelas 

autoridades reguladoras; considerando 

que, pelo contrário, a Environmental 

Protection Authority (EPA, autoridade de 

proteção ambiental norte-americana) 

forneceu aos fabricantes e avaliadores 

uma série de circulares informativas com 

mais orientações interpretativas; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/16 

Alteração  16 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 20-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  20-A. Observa que, nos EUA, foram 

detetados dispositivos manipuladores em 

veículos ligeiros, em 1995, e em veículos 

pesados, em 1998, e que os legisladores da 

UE foram, por conseguinte, alertados 

para a potencial utilização de dispositivos 

manipuladores muito antes das revelações 

do escândalo Volkswagen, em setembro 

de 2015; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/17 

Alteração  17 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 20-B (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  20-B. Regista que o antigo Comissário da 

Indústria e do Empreendedorismo, 

Günter Verheugen, responsável pela 

redação do Regulamento (CE) 

n.º 715/2007, admitiu na audição da 

EMIS, em 30 de agosto de 2016, que as 

derrogações à proibição de dispositivos 

manipuladores previstas no artigo 5.º, 

n.º 2, do regulamento deveriam ter sido 

definidas de forma muito mais precisa; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/18 

Alteração  18 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 20-C (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

 20-C. Considera que a ampla definição 

das derrogações à proibição da utilização 

de dispositivos manipuladores, prevista no 

artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 

n.º 715/2007 (em especial no que se refere 

à proteção do motor), é totalmente 

contraproducente, pois permite a 

concorrência desleal entre fabricantes de 

automóveis sempre que essas derrogações 

sirvam para justificar tecnologias de 

motores desatualizadas e excessivamente 

poluidoras; 

Or. en 



 

AM\1122233PT.docx  PE598.513v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/19 

Alteração  19 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 33 

 

Projeto de recomendação Alteração 

33. Apela, a este respeito, à criação de 

uma Agência Europeia para a 

Fiscalização dos Veículos; 

33. Considera que a Comissão deve ser 

habilitada a decidir de um litígio entre 

duas autoridades nacionais de 

homologação quanto à interpretação da 

legislação sobre homologação da UE; 

Or. en 



 

AM\1122233PT.docx  PE598.513v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/20 

Alteração  20 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 33-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  33-A. Observa que os Estados Unidos têm 

um historial de aplicação de normas de 

economia de combustível e que só 

recentemente tomaram medidas em 

relação às emissões de gases com efeito de 

estufa dos veículos, enquanto que, por seu 

lado, a UE aprofundou uma abordagem 

anterior centrada nas emissões de CO2 

dos veículos, a qual teve repercussões 

substanciais no mercado automóvel da 

UE; sublinha que os legisladores da UE e 

dos Estados Unidos podem aprender uns 

com os outros, em prol da proteção do 

clima e dos consumidores, bem como da 

indústria automóvel; insta, por 

conseguinte, a Comissão a dar início às 

medidas necessárias para a harmonização 

das normas de emissão de CO2 e NOx e 

dos procedimentos de ensaio de emissões 

entre a UE e os Estados Unidos; 

Or. en 



 

AM\1122233PT.docx  PE598.513v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/21 

Alteração  21 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 63 

 

Projeto de recomendação Alteração 

63. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a avaliarem a eficácia das 

atuais zonas de baixas emissões nas 

cidades, tendo em conta a incapacidade 

das normas Euro para os veículos 

comerciais ligeiros de refletir as emissões 

em condições de utilização reais, bem 

como a analisarem os benefícios da 

introdução de uma indicação ou de uma 

norma para os veículos de emissões 

ultrarreduzidas que cumpram os valores-

limite de emissão em condições de 

condução reais; 

Suprimido 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/22 

Alteração  22 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 65 

 

Projeto de recomendação Alteração 

65. Convida, para o efeito, a Comissão a 

rever a diretiva relativa à energia limpa 

para os transportes e a apresentar um 

projeto de regulamento sobre as normas 

relativas ao CO2 para o parque de 

automóveis colocados no mercado a partir 

de 2025, com disposições em matéria de 

inclusão de veículos de emissões zero e 

veículos de emissões ultrarreduzidas que 

obrigue a um aumento gradual da quota 

de veículos de emissões zero e de veículos 

de emissões ultrarreduzidas no conjunto 

do parque automóvel, com o objetivo de 

eliminar progressivamente, até 2035, os 

veículos novos emissores de CO2; 

Suprimido 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/23 

Alteração  23 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 67 

 

Projeto de recomendação Alteração 

67. Convida a Comissão a rever os limites 

de emissões definidos no anexo I do 

Regulamento (CE) n.º 715/2007, com 

vista a melhorar a qualidade do ar na 

União e a alcançar os limites da 

qualidade do ar ambiente da UE, bem 

como os níveis recomendados pela OMS, 

e a apresentar propostas, até 2025, o mais 

tardar, consoante o que for adequado, de 

novos limites de emissões neutras de 

novas tecnologia Euro7 para todos os 

veículos M1 e N1 colocados no mercado 

da União; 

Suprimido 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/24 

Alteração  24 

Hans-Olaf Henkel 

em nome do Grupo ECR 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 71 

 

Projeto de recomendação Alteração 

71. Considera que os poderes das 

comissões de inquérito do Parlamento 

devem ser mais bem alinhados com os dos 

parlamentos nacionais, em especial para 

garantir a efetiva notificação e 

participação das pessoas e a aplicação de 

sanções em caso de recusa de cooperação; 

insta a Comissão e os Estados-Membros a 

apoiarem as disposições correspondentes 

na atual proposta; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


