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Alteração 9
Virginie Joron

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.

(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., sem 
penalizar as pessoas que já possuem 
veículos a gasóleo ou a gasolina munidos 
de sistemas de injeção direta.

Or. fr

Alteração 10
Virginie Joron

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A transparência das informações 
sobre as reparações é, para os 
intervenientes do mercado interno, um 
valor importante da União, especialmente 
para os europeus que pretendem vender 
ou comprar veículos usados na Europa.

Or. fr
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Alteração 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O acesso dos operadores 
independentes à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos é 
crucial para restabelecer a confiança dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) As recentes violações do quadro 
jurídico existente pelos fabricantes, 
incluindo as obrigações jurídicas 
decorrentes do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007, demonstraram a falta de 
mecanismos de controlo e implementação. 
Os consumidores foram privados de 
compensação satisfatória, uma vez que, 
mesmo nos casos em que foi concedida 
uma compensação, esta não permitiu 
tornar os veículos conformes com as 
normas Euro 5 e Euro 6. Uma vez que a 
proibição cada vez mais generalizada do 
gasóleo nas cidades europeias afeta a vida 
quotidiana dos cidadãos, exemplos de 
medidas de compensação adequadas 
seriam a adaptação dos veículos afetados 
com novos equipamentos, dotados da mais 
recente tecnologia de tratamento dos 
gases de escape («mudança de 
hardware»), ou a oferta de prémios de 
reconversão, caso o consumidor 
pretendesse trocar um veículo adquirido 



AM\1193838PT.docx 5/11 PE644.807v01-00

PT

por um modelo mais limpo.
Or. en

Alteração 13
Evžen Tošenovský

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 adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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 

(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 adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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; e com a adoção de um 
procedimento revisto de medição das 
partículas. Não obstante o pequeno hiato 
entre a entrada em vigor do presente 
regulamento e a revogação das 
disposições relativas à informação sobre a 
reparação e manutenção (IMP) pelo 
Regulamento (UE) 2018/858, a delegação 
de poderes deve também incluir, para 
efeitos de segurança jurídica e para 
assegurar que o legislador disponha de 
todas as opções, as medidas necessárias 
para a implementar a obrigação de o 
fabricante facultar um acesso ilimitado e 
normalizado à informação sobre a 
reparação e manutenção dos veículos. A 
delegação deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
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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 atos 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 atos delegados.

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 atos 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 atos delegados.

Or. en

Alteração 14
Kateřina Konečná

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 adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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 

(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 adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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 
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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 atos 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 atos delegados.

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; 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 atos 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 atos delegados.

Or. en

Justificação

Não há qualquer justificação para alterar seja o que for no Regulamento (CE) n.º 715/2007 
relativo à informação sobre reparação e manutenção, uma vez que todas as disposições nesta 
matéria foram agora transferidas para o novo regulamento-quadro relativo à homologação, 
o Regulamento (UE) 2018/858.
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Alteração 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

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 adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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 

(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 adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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 de o fabricante 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos, em 
especial, mas não exclusivamente, dos 
veículos vendidos a consumidores que 
tenham sido mal informados acerca do 
nível de emissões desses veículos, situação 
da qual resultem danos para os 
consumidores; 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 
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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 atos 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 atos delegados.

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 atos 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 atos delegados.

Or. en

Alteração 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Uma vez que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, o 
estabelecimento de regras relativas às 
emissões dos veículos a motor a fim de 
contribuir para a realização dos objetivos 
básicos da qualidade do ar, não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros — já que os veículos a motor 
com uma homologação válida podem ser 
comercializados para além das fronteiras 
nacionais —, mas podem, devido à 
dimensão e aos efeitos da ação, ser mais 
bem alcançados ao nível da União, a União 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar 

(14) Uma vez que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, o 
estabelecimento de regras relativas às 
emissões dos veículos a motor a fim de 
contribuir para a realização dos objetivos 
básicos da qualidade do ar, não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros – já que os veículos a motor com 
uma homologação válida podem ser 
comercializados para além das fronteiras 
nacionais e que os consumidores 
beneficiam da mesma proteção em toda a 
União –, mas podem, devido à dimensão e 
aos efeitos da ação, ser mais bem 
alcançados ao nível da União, a União 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, consagrado 
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aqueles objetivos. no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar 
aqueles objetivos.

Or. en

Alteração 17
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

(6) O artigo 8.º passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

“Artigo 8.º
Atos delegados relativos ao acesso à 
informação relativa à reparação e 
manutenção dos veículos
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 14.º-A, a 
fim de complementar os artigos 6.º e 7.º. 
Tal abrange a definição e a atualização de 
especificações técnicas respeitantes às 
modalidades de comunicação da 
informação relativa ao sistema OBD e à 
reparação e manutenção dos veículos, 
devendo ser dada especial atenção às 
necessidades específicas das PME.»;

Or. en

Justificação

Todos os requisitos referentes às informações sobre reparação e manutenção foram 
transferidos para o regulamento-quadro relativo à homologação [Regulamento 
(UE)2018/858]. Por conseguinte, não são necessários poderes delegados em matéria de 
informações sobre reparação e manutenção no que diz respeito ao Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

Alteração 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 14.º-A, a 
fim de complementar os artigos 6.º e 7.º. 
Tal abrange a definição e a atualização de 
especificações técnicas respeitantes às 
modalidades de comunicação da 
informação relativa ao sistema OBD e à 
reparação e manutenção dos veículos, 
devendo ser dada especial atenção às 
necessidades específicas das PME.;

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 14.º-A, a 
fim de complementar os artigos 6.º e 7.º. 
Tal abrange a definição e a atualização de 
especificações técnicas respeitantes às 
modalidades de comunicação da 
informação relativa ao sistema OBD e à 
reparação e manutenção dos veículos, 
devendo ser dada especial atenção às 
necessidades específicas das PME, das 
microempresas e dos operadores 
independentes;

Or. en

Justificação

Alteração necessária para melhorar o âmbito de aplicação.

Alteração 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
terceiro dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
quinto dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en


