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Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de 
passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 27 de março de 2019, sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos veículos 
comerciais ligeiros novos como parte da abordagem integrada da União para reduzir as 
emissões de CO2 dos veículos ligeiros e que altera o Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(reformulação) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Processo legislativo ordinário – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2017)0676),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0395/2017),

– 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 14 de fevereiro 
de 20181,

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um 
recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos2,

– Tendo em conta a carta que, em quarta-feira, 3 de maio de 2018, a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, nos termos do artigo 104.º, n.º 3, do seu Regimento,

1 JO C 227 de 28.6.2018, p. 52.
2 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.



– Tendo em conta o acordo provisório aprovado pela comissão competente, nos termos do 
artigo 69.º-F, n.º 4, do seu Regimento, e o compromisso assumido pelo representante do 
Conselho, em carta de 16 de janeiro de 2019, de aprovar a posição do Parlamento, nos 
termos do artigo 294.º, n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 104.º e 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A8-0287/2018),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, 
do Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta da Comissão não 
contém alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, 
no que diz respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos precedentes com 
as referidas alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos atos 
existentes, sem alterações substantivas;

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações 
do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão1;

2. Toma conhecimento da declaração da Comissão anexa à presente resolução,

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

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

1 A presente posição substitui as alterações aprovadas em 3 de outubro de 2018 (Textos 
Aprovados, P8_TA(2018)0370).



P8_TC1-COD(2017)0293

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 27 de março de 2019 
tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) 2019/... do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos 
automóveis novos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos e que revoga os 
Regulamentos (CE) n.º 443/2009 e (UE) n.º 510/2011 (reformulação)

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do 
Parlamento corresponde ao texto legislativo final, Regulamento (UE) 2019/631.)



ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Declaração da Comissão relativa ao artigo 15.º

Aquando da revisão prevista no artigo 15.º e se propuser, caso necessário, uma alteração 

legislativa ao referido regulamento, a Comissão procederá às consultas pertinentes, em 

conformidade com os Tratados. Neste contexto, consultará nomeadamente o Parlamento 

Europeu e os Estados-Membros. 

No âmbito dessa revisão, a Comissão examinará a adequação do limite de 5 % 

especificado no anexo I, parte A, ponto 6.3, atendendo à necessidade de acelerar a 

promoção dos veículos com nível nulo ou baixo de emissões nos Estados-Membros em 

causa.


