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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 ordinário.

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 
692/200816 da Comissão  e, 
posteriormente, no Regulamento (UE) 
2017/115117 da Comissão.

(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 
692/200816 da Comissão e, posteriormente, 
no Regulamento (UE) 2017/115117 da 
Comissão.

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

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

Alteração 2

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.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) As recentes violações do quadro 
jurídico existente pelos fabricantes, 
incluindo as violações das suas 
obrigações jurídicas decorrentes do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, 
demonstraram as lacunas dos 
mecanismos de controlo e implementação. 
Os consumidores foram privados de 
compensação satisfatória, uma vez que, 
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mesmo nos casos em que foi concedida 
uma compensação, muitas vezes esta não 
permitiu tornar os veículos conformes 
com as normas Euro 5 e Euro 6. Uma vez 
que as cada vez mais frequentes 
proibições de veículos a gasóleo nas 
cidades europeias afetam a vida 
quotidiana dos cidadãos, exemplos de 
medidas de compensação adequadas 
seriam o equipamento dos veículos não 
conformes com tecnologias adaptadas de 
tratamento dos gases de escape 
(«mudança de hardware»), ou, caso um 
consumidor pretenda trocar um veículo 
adquirido por um modelo mais limpo, a 
oferta de prémios de conversão.

Alteração 4

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 

(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 
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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.

disposições relativas à informação sobre a 
reparação e manutenção 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 
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.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos A Comissão fica habilitada a adotar atos 
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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.

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;

Justificação

Alteração necessária para melhorar o âmbito de aplicação.
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