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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 projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 relativo à homologação dos veículos a motor no que 
respeita às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e 
ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2019)0208),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C9-0009/2019),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de ... 1,

– Tendo em conta os artigos 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e da Comissão dos Transportes e do Turismo,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A9-0000/2020),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

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

1 JO C ... / Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os requisitos de homologação dos 
veículos a motor no que respeita às 
emissões têm vindo a ser, gradual e 
significativamente, objeto de maior 
exigência com a introdução e subsequente 
revisão das normas Euro. Embora os 
veículos em geral tenham registado 
reduções substanciais das emissões em 
toda a gama de poluentes regulamentados, 
tal não foi o caso das emissões de NOx dos 
motores diesel nem das partículas dos 
motores de injeção direta a gasolina, 
instalados, em especial, em veículos 
ligeiros. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para corrigir esta situação.

(Não se aplica à versão portuguesa.)      

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (UE) 2016/64621 
introduziu as datas de aplicação do 
procedimento de ensaio RDE, bem como 
os critérios de conformidade do mesmo. 
Para esse efeito, foram utilizados fatores de 
conformidade específicos para os 
poluentes, a fim de ter em conta a incerteza 
estatística e técnica das medições efetuadas 
através de sistemas portáteis de medição 
das emissões (PEMS).

(6) O Regulamento (UE) 2016/64621 
introduziu as datas de aplicação do 
procedimento de ensaio RDE, bem como 
os critérios de conformidade do mesmo. 
Para esse efeito, foram introduzidos fatores 
de conformidade específicos para os 
poluentes, nomeadamente margens de 
erro, a fim de ter em conta a incerteza 
estatística e técnica das medições efetuadas 
através de sistemas portáteis de medição 
das emissões (PEMS). Deve ser 
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estabelecida uma distinção clara entre o 
fator de conformidade (FC) para os 
limites de emissões e a margem de erro 
relacionada com os dispositivos.

_________________ _________________
21 Regulamento (UE) 2016/646 da 
Comissão, de 20 de abril de 2016, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 692/2008 no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
6) (JO L 109 de 26.4.2016, p. 1).

21 Regulamento (UE) 2016/646 da 
Comissão, de 20 de abril de 2016, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 692/2008 no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
6) (JO L 109 de 26.4.2016, p. 1).

Or. en

Justificação

Clarificação de que o fator de conformidade conjuga as normas relativas aos limites de 
emissão Euro 5 e 6 e as incertezas adicionais referentes à medição, introduzidas pelo 
equipamento PEMS.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Tribunal Geral não pôs em causa 
a justificação técnica dos fatores de 
conformidade. Por conseguinte, e dado 
que, na atual fase de desenvolvimento 
tecnológico, existe ainda uma discrepância 
entre as emissões medidas em condições 
reais de condução e as medidas em 
laboratório, é conveniente introduzir os 
fatores de conformidade no Regulamento 
(CE) n.º 715/2007.

(8) O Tribunal Geral não pôs em causa 
a justificação técnica dos fatores de 
conformidade. Por conseguinte, e dado 
que, na atual fase de desenvolvimento 
tecnológico, existe ainda uma discrepância 
entre as emissões medidas em condições 
reais de condução e as medidas em 
laboratório, é conveniente introduzir no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 fatores de 
conformidade, que conjugam o requisito 
de o veículo cumprir os limites de 
emissões que não podem ser excedidos, 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 715/2007, e uma margem de erro, 
resultante das incertezas estatísticas e 
técnicas do PEMS.

Or. en
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Justificação

Clarificação de que o fator de conformidade conjuga as normas aplicáveis relativas aos 
limites de emissão Euro 5 e 6 e as incertezas adicionais referentes à medição, introduzidas 
pelo equipamento PEMS.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de permitir que os 
fabricantes cumpram os limites de emissão 
da norma Euro 6 no contexto do 
procedimento de ensaio RDE, os critérios 
de conformidade para este procedimento 
devem ser introduzidos em duas fases. 
Durante a primeira fase, a pedido do 
fabricante, deve aplicar-se um fator de 
conformidade temporário, ao passo que, na 
segunda fase, apenas deve ser utilizado o 
fator de conformidade definitivo. A 
Comissão deve examinar regularmente os 
fatores de conformidade definitivos à luz 
do progresso técnico.

(9) A fim de permitir que os 
fabricantes cumpram os limites de emissão 
da norma Euro 6 no contexto do 
procedimento de ensaio RDE, os critérios 
de conformidade para este procedimento 
foram introduzidos em duas fases. Durante 
a primeira fase, a pedido do fabricante, 
pode aplicar-se um fator de conformidade 
temporário, ao passo que, na segunda fase, 
apenas pode ser utilizado o fator de 
conformidade definitivo. A Comissão deve 
ajustar, em baixa, a margem de erro 
utilizada para calcular anualmente os 
fatores de conformidade finais, em 
resultado da melhoria da qualidade do 
procedimento de medição ou do progresso 
técnico do equipamento PEMS, a menos 
que apresente uma justificação para não 
o fazer.

Or. en

Justificação

Clarificação de que o fator de conformidade conjuga as normas relativas aos limites de 
emissão Euro 5 e 6 e as incertezas adicionais referentes à medição, introduzidas pelo 
equipamento PEMS. A margem de erro está sujeita a uma revisão anual e ser á revista em 
resultado da melhoria da qualidade do procedimento PEMS ou do progresso técnico.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) Uma vez que o Tribunal Geral da 
União Europeia decidiu que os fatores de 
conformidade devem ser adotados através 
do processo legislativo ordinário, a 
presente proposta legislativa visa repor os 
fatores de conformidade através da 
alteração do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. É importante sublinhar que, 
embora a presente proposta aborde a 
questão do fator de conformidade, 
incluindo a margem de erro introduzida 
pelo equipamento PEMS, a questão das 
normas relativas aos limites de emissão 
deve ser abordada no contexto da futura 
proposta pós-Euro 6. A fim de progredir 
rumo à adoção de futuros valores-limite 
de emissões (pós-Euro 6), é essencial que 
a Comissão apresente, se for caso disso, 
uma proposta legislativa nesse sentido, o 
mais rapidamente possível e o mais tardar 
até junho de 2021, tal como anunciado 
pela Comissão na sua comunicação de 11 
de dezembro de 2019, intitulada «O pacto 
ecológico europeu». É necessário que a 
Comissão tenha devidamente em conta as 
normas desenvolvidas pelo Comité 
Europeu de Normalização (CEN) que 
avaliam o desempenho do PEMS no que 
diz respeito às medições de NOx e do 
número de partículas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer um prazo para os atuais trabalhos da Comissão 
Europeia sobre as normas de emissão pós-Euro 6, que devem ter em conta as conclusões do 
Comité Europeu de Normalização (CEN TC301) sobre um projeto de norma internacional 
para avaliar o equipamento PEMS.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) O Tratado de Lisboa introduziu a 
possibilidade de o legislador delegar na 
Comissão o poder de dotar actos não 
legislativos de alcance geral que 
completem ou alterem certos elementos 
não essenciais de um ato legislativo. As 
medidas que podem ser abrangidas pelas 
delegações de poderes, referidas no 
artigo 290.º, n.º 1, do TFUE, 
correspondem, em princípio, às medidas 
abrangidas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo, estabelecido 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho23 . Por conseguinte, é necessário 
adaptar ao artigo 290.º do TFUE as 
disposições do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 que preveem o recurso ao 
procedimento de regulamentação com 
controlo.

(10) O Tratado de Lisboa introduziu a 
possibilidade de o legislador delegar na 
Comissão o poder de dotar actos não 
legislativos de alcance geral que 
completem ou alterem certos elementos 
não essenciais de um ato legislativo. As 
medidas que podem ser abrangidas pelas 
delegações de poderes, referidas no 
artigo 290.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), correspondem, em princípio, às 
medidas abrangidas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo estabelecido 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho. Por conseguinte, é necessário 
adaptar ao artigo 290.º do TFUE as 
disposições do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 que preveem o recurso ao 
procedimento de regulamentação com 
controlo.

_________________ _________________
23 Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 
28 de junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão (JO L 184 
de 17.7.1999, p. 23).

23 Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 
28 de junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão (JO L 184 
de 17.7.1999, p. 23).

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de dotar actos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de dotar actos em 
conformidade com o artigo 290.º do TFUE 
no que diz respeito às regras de execução 
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Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos no sentido da baixa, para 
refletir o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos actos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, devendo os seus peritos ter um 
acesso sistemático às reuniões dos grupos 
de peritos da Comissão incumbidos da 
elaboração dos actos delegados.

aplicáveis aos procedimentos, ensaios e 
requisitos específicos para a homologação. 
Essa delegação deve incluir a competência 
para complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 para fins 
de revisão anual das margens de erro e do 
fator de conformidade definitivo em baixa, 
a fim de refletir a melhoria da qualidade 
do procedimento de medição ou o 
progresso técnico no domínio dos PEMS, 
assim como para fins de recalibragem dos 
valores-limite baseados na massa de 
partículas e de introdução de valores-limite 
baseados no número de partículas. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016 1-A. Em particular, a fim 
de assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos actos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratem da preparação dos 
actos delegados.

_________________

1-A JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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Or. en

Justificação

A margem de erro está sujeita a uma revisão anual e pode ser revista em resultado da 
melhoria da qualidade do procedimento PEMS ou do progresso técnico.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Ao artigo 3.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea:

«18-A. "Margem de erro", um parâmetro 
que tem em conta as incertezas de 
medição adicionais introduzidas pelo 
equipamento PEMS, as quais estão 
sujeitas a um exame anual e são revistas 
na sequência da melhoria da qualidade do 
procedimento de medição ou do progresso 
técnico.»

Or. en

Justificação

A presente alteração visa definir a margem de erro, com base no Regulamento (UE) 
2016/646 da Comissão, Anexo II, ponto 2.1.1.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para os 

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico a 
margem de erro e os fatores de 
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poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

conformidade definitivos para os poluentes 
estabelecidos no quadro 2-A do anexo I.»;

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I - Quadro 2-A

Texto da Comissão

Fatores de conformidade das emissões em condições reais de condução

Óxidos 
de azoto 
(NOx)

Número de 
partículas 
(PN)

Monóxid
o de 
carbono 
(CO) (1)

Hidrocarbonet
os totais 
(THC)

Hidrocarboneto
s e óxidos de 
azoto 
combinados 
(THC + NOx)

FC 
poluente
—
definitivo 

(2) 

1,43 1,5 - - -

FC 
poluente
—temp (3)

2,1 1,5 - - -

(1) As emissões de CO devem ser medidas e registadas em todos os ensaios RDE.
(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).
(3) FC poluente—temp é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do fabricante, 
em alternativa ao FC poluente-definitivo em causa, durante um período de 5 anos e 4 meses a contar das 
datas especificadas no artigo 10.º, n.os 4 e 5.».

Alteração

Fatores de conformidade das emissões em condições reais de condução

Óxidos 
de azoto 
(NOx)

Número 
de 
partícula
s (PN)

Monóxido 
de 
carbono 
(CO) (1)

Hidrocarbonet
os totais 
(THC)

Hidrocarboneto
s e óxidos de 
azoto 
combinados 
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(THC + NOx)

FC 
poluente—
definitivo 

(2) 

1 + 
margem 
de erro 
(margem 
= 
[0,43]*)

1 + 
margem 
de erro 
(marge
m = 0,5)

- - -

FC 
poluente—
temp (3)

2,1 1,5 - - -

* A rever em baixa, com base na avaliação iminente do Centro Comum de Investigação
(1) As emissões de CO devem ser medidas e registadas em todos os ensaios RDE.
(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS). Por conseguinte, é expresso enquanto 1 + uma margem de 
erro.
(3) FC poluente—temp é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do fabricante, 
em alternativa ao FC poluente-definitivo em causa, durante um período de 5 anos e 4 meses a contar das 
datas especificadas no artigo 10.º, n.os 4 e 5.».

Or. en

Justificação

Clarificação de que o fator de conformidade conjuga as normas para os limites de emissão 
Euro 5 e 6 e as incertezas adicionais referentes à medição, introduzidas pelo equipamento 
PEMS.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 13 de dezembro de 2018, o Tribunal Geral da União Europeia anulou parcialmente o 
Regulamento (UE) 2016/646 da Comissão. O acórdão estipula1 que a Comissão Europeia não 
tinha competência para introduzir fatores de conformidade destinados a avaliar a conformidade 
do veículo com os limites de emissão no âmbito de um ensaio de emissões em condições reais 
de condução (RDE) exercendo simplesmente os seus poderes de execução para alterar o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 relativo à homologação dos veículos a motor no que respeita 
às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6). Dado que o 
Tribunal decidiu que os fatores de conformidade devem ser adotados através do processo 
legislativo ordinário, a Comissão Europeia adotou, em 14 de junho de 2019, uma proposta 
legislativa para alterar o Regulamento (CE) n.º 715/2007, reintegrando os fatores de 
conformidade anteriormente adotados no Regulamento (UE) 2016/646 da Comissão.

A relatora considera adequado repor fatores de conformidade que conjuguem os requisitos para 
que o veículo cumpra as normas de emissão Euro 5 e 6 que não podem ser excedidas, 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 715/2007, e a margem de erro resultante de incertezas 
estatísticas e técnicas dos sistemas portáteis de medição das emissões (PEMS). A relatora 
introduz alterações para esclarecer que o fator de conformidade conjuga os limites de emissão 
e a margem de erro relacionada com os dispositivos. Ademais, a relatora confere à Comissão 
poderes para rever anualmente, em baixa, os fatores de conformidade, em resultado da melhoria 
da qualidade do procedimento PEMS ou do progresso técnico. Além disso, insta a Comissão 
Europeia a apresentar, até meados de 2021, a sua proposta relativa às normas pós-Euro 6, tendo 
em conta as conclusões do Comité Europeu de Normalização (CEN TC301) sobre um projeto 
de norma internacional para avaliar o equipamento PEMS. 

1 Recursos diretos T-339/16 (Ville de Paris/Comissão), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Comissão) e T-
391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Comissão).


