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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O elemento central desta proposta legislativa está relacionado com a introdução de fatores de 
conformidade, utilizados para avaliar a conformidade dos veículos com os limites de emissões 
Euro 6 estabelecidos na legislação da UE durante os ensaios de emissões em condições reais de 
condução (RDE). O argumento apresentado pela Comissão para justificar tal introdução é que 
estes fatores são necessários para reduzir as discrepâncias entre as medições das emissões em 
laboratório e as emissões reais. Esta proposta foi apresentada depois de o Tribunal Geral do 
Tribunal de Justiça Europeu se ter pronunciado sobre a alteração das normas Euro 6 por meio 
de um ato delegado, declarando que tal alteraria um elemento essencial da legislação, 
aumentando artificialmente os limites das emissões de NOx através da introdução de um fator 
de conformidade. O Tribunal de Justiça confirmou, por conseguinte, que esta alteração exigiria 
o recurso ao processo legislativo regular.

A relatora considera que a introdução de fatores de conformidade para as medições RDE seria 
um sinal errado, num momento em que é necessário tomar medidas urgentes para que os 
Estados-Membros possam cumprir o disposto na Diretiva relativa à qualidade do ar 
(2008/50/CE) e garantir que os limites de emissões Euro 6 sejam cumpridos em condições de 
utilização normais. Os fabricantes de automóveis devem começar a conceber veículos 
conformes com os limites de emissão estabelecidos na legislação e não beneficiar de margem 
de manobra para fugirem às suas obrigações. Além disso, a introdução dos referidos fatores 
gera alguma incerteza no que respeita às atividades de aprovação e de fiscalização do mercado, 
introduzindo uma margem de erro que torna efetivamente difícil determinar se os veículos 
cumprem ou não as normas acordadas. Contudo, o projeto de parecer da relatora não aborda os 
aspetos relacionados com o ambiente no texto jurídico, ou seja, os fatores de conformidade (que 
são da competência da Comissão ENVI, nos termos do acordo alcançado entre os presidentes 
das duas comissões), embora exponha as dúvidas acima referidas. A competência exclusiva da 
Comissão IMCO abrange as informações relativas à reparação e manutenção, ao abrigo do 
capítulo III do Regulamento (CE) n.º 715/2007, capítulo que é alterado e consolidado pelo 
Regulamento 2018/858. Por conseguinte, as alterações relativas a essas partes são de natureza 
técnica. 

No que se refere às disposições que especificam as condições para a delegação de poderes na 
Comissão (artigo 1.º, n.º 11 [artigo 14.º-A]), a proposta da relatora é de reduzir o período de 
cinco para dois anos, a fim de avaliar, até ao final de 2022, se são necessárias medidas 
adicionais. A Comissão Europeia assumiu publicamente o compromisso de reduzir o fator de 
conformidade até 1 o mais rapidamente possível e, o mais tardar, até 2023. A delegação de 
poderes conferida deve, por conseguinte, respeitar os mesmos prazos. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a ter em conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Regulamento (CE) n.º 715/2007 
exige que os veículos ligeiros novos 
cumpram certos limites de emissões 
(normas Euro 5 e Euro 6) e estabelece 
requisitos adicionais para o acesso à 
informação relativa à reparação e 
manutenção dos veículos. As disposições 
técnicas específicas necessárias para a 
aplicação desse regulamento foram 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
692/2008 da Comissão16 e, posteriormente, 
no Regulamento (UE) 2017/1151 da 
Comissão17. 

(2) O Regulamento (CE) n.º 715/2007 
exige que os veículos ligeiros novos 
cumpram certos limites de emissões 
(normas Euro 5 e Euro 6) e estabelece 
requisitos adicionais para o acesso à 
informação relativa à reparação e 
manutenção dos veículos, alterados e 
consolidados pelo Regulamento (UE) 
2018/85815-A, aplicável a partir de 1 de 
setembro de 2020. As disposições técnicas 
específicas necessárias para a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 foram 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
692/2008 da Comissão16 e, posteriormente, 
no Regulamento (UE) 2017/1151 da 
Comissão17.

__________________ __________________
15-A Regulamento (UE) 2018/858 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo à homologação 
e à fiscalização do mercado dos veículos a 
motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a esses veículos, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 715/2007 e (CE) 
n.º 595/2009 e revoga a Diretiva 
2007/46/CE, JO L 151 de 14.6.2018, p. 1;

16 Regulamento (CE) n.º 692/2008 da 
Comissão, de 18 de julho de 2008, que 
executa e altera o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 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 (JO L 
199 de 28.7.2008, p. 1).

16 Regulamento (CE) n.º 692/2008 da 
Comissão, de 18 de julho de 2008, que 
executa e altera o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 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 (JO L 
199 de 28.7.2008, p. 1).

17Regulamento (UE) 2017/1151 da 
Comissão, de 1 de junho de 2017, que 

17 Regulamento (UE) 2017/1151 da 
Comissão, de 1 de junho de 2017, que 
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completa o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 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, que 
altera a Diretiva 2007/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008 da 
Comissão e o Regulamento (UE) n.º 
1230/2012 da Comissão, e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008 da 
Comissão (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

completa o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 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, que 
altera a Diretiva 2007/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008 da 
Comissão e o Regulamento (UE) n.º 
1230/2012 da Comissão, e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008 da 
Comissão (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

Or. en

Alteração 2

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, sobretudo devido a práticas 
ilegais que provocaram discrepâncias 
entre as emissões medidas em laboratório 
e as emissões em condições reais de 
utilização. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para corrigir esta 
situação, a fim de assegurar que as 
normas Euro 6 sejam cumpridas em 
condições normais de utilização e permitir 
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que os Estados-Membros cumpram as 
normas de qualidade do ar da União sem 
delongas, em particular nas zonas 
urbanas.

Or. en

Alteração 3

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. 
Na primeira fase, foram criados fatores de 
conformidade temporários específicos 
para cada poluente, de molde a permitir 
que os fabricantes tenham em conta as 
alterações nas metodologias de ensaio. Na 
segunda fase, foram utilizados fatores de 
conformidade específicos finais para os 
poluentes, a fim de ter em conta, 
nomeadamente, a incerteza estatística e 
técnica das medições efetuadas através de 
sistemas portáteis de medição das emissões 
(PEMS). A Comissão está empenhada em 
manter esses fatores de conformidade no 
âmbito da revisão anual e em atualizá-los, 
a fim de refletir rigorosamente as 
melhorias na tecnologia de medição, com 
vista a reduzir os fatores de conformidade 
para 1 o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, em 2023.

__________________ __________________
21Regulamento (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
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Alteração 4

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 pôs em causa a 
justificação técnica dos fatores de 
conformidade na sua decisão, salientando 
a incerteza que proporcionariam às 
autoridades competentes no âmbito das 
suas atividades de aprovação e 
fiscalização do mercado, ou seja, 
dificultando a tarefa de determinar 
eficazmente se o veículo sujeito a ensaio 
cumpre ou não os limites estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 em 
situação de utilização em estrada, o que 
constituiria uma alteração de um 
elemento essencial do referido 
regulamento, bem como se cumpre o 
disposto na Diretiva 2008/50/CE1-A no que 
se refere aos limites de emissões. A 
introdução de um fator de conformidade 
criaria, assim, novas incertezas e atrasos, 
ao permitir uma margem de erro na 
medição das emissões, em detrimento da 
saúde pública e da proteção do ambiente.
__________________
1-A Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2008, relativa à qualidade do ar ambiente 
e a um ar mais limpo na Europa (JO 
L 152 de 11.6.2008, p. 1);

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9
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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.

Suprimido

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas obrigações abrangem a observância 
dos limites de emissão definidos no anexo 
I. Para efeitos da determinação da 
conformidade com os limites de emissão 
Euro 6 estabelecidos no quadro 2 do 
anexo I, os valores das emissões 
determinados durante qualquer ensaio de 
emissões em condições reais de condução 
(RDE) válido devem ser divididos pelo 
fator de conformidade aplicável 
estabelecido no quadro 2-A do anexo I. O 
resultado deve manter-se abaixo dos 
limites de emissão Euro 6 estabelecidos 
no quadro 2 do mesmo anexo.»;

Estas obrigações abrangem a observância 
dos limites de emissão definidos no anexo 
I.

Or. en
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Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 8.º «Artigo 8.º

Atos delegados relativos ao acesso à 
informação relativa à reparação e 
manutenção dos veículos

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.»;

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, 
elaborando a definição e atualizando as 
especificações técnicas respeitantes às 
modalidades de comunicação da 
informação relativa ao sistema OBD e à 
reparação e manutenção de veículos, 
devendo ser dada especial atenção às 
necessidades específicas das PME.».

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 5.º, n.º 3, no artigo 8.º e 
no artigo 14.º, n.ºs 2 e 3, é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
contar de... [data de entrada em vigor]. A 
Comissão deve elaborar um relatório sobre 
a delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por prazos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 5.º, n.º 3, no artigo 8.º e 
no artigo 14.º, n.os 2 e 3, é conferido à 
Comissão por um período de dois anos a 
contar de... [data de entrada em vigor]. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes o mais tardar seis 
meses antes do final do prazo de dois anos. 
A delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por prazos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
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Conselho a tal se opuserem, o mais tardar 
três meses antes do final de cada período.

Conselho a tal se opuserem, o mais tardar 
três meses antes do final de cada período.

Or. en


