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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à homologação de veículos a motor e de motores no que 
se refere às emissões dos veículos pesados (Euro VI) e ao acesso às informações relativas 
à reparação e manutenção dos veículos
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0851),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0007/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.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 dos Transportes e do Turismo e da Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para garantir o controlo das emissões 
de partículas ultrafinas (PM 0,1 μm e 
inferior), devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adoptar uma abordagem 
baseada no número de partículas emitidas, 
em complemento da abordagem 
actualmente utilizada, baseada na 
respectiva massa. A referida abordagem 
baseada no número de partículas deverá 
assentar nos resultados do Programa de 
Medição de Partículas da UNECE e na 

(11) Para garantir o controlo das emissões 
de partículas ultrafinas (PM 0,1 μm e 
inferior), devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adoptar uma abordagem 
baseada no número de partículas emitidas, 
em complemento da abordagem 
actualmente utilizada, baseada na 
respectiva massa. A referida abordagem 
baseada no número de partículas deverá 
assentar nos resultados do Programa de 
Medição de Partículas da UNECE e na 
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observância dos ambiciosos objectivos 
ambientais existentes.

observância dos ambiciosos objectivos 
ambientais existentes. O número de 
partículas deve ser estabelecido no 
contexto da elaboração das medidas de 
execução, até 1 de Abril de 2009.

Or. de

Justificação

A introdução de um número de partículas é importante para garantir a utilização de filtros 
fechados de partículas diesel. Contrariamente a certos filtros abertos, os filtros fechados são 
impermeáveis às partículas ultrafinas. As partículas ultrafinas são particularmente 
susceptíveis de absorção pelos pulmões, sendo, por conseguinte, consideravelmente perigosas 
para a saúde.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve adoptar ciclos de 
condução harmonizados a nível mundial no 
procedimento de ensaio que constitui a 
base da legislação de homologação CE no 
que respeita a emissões. Deverá também 
ser considerada a aplicação de sistemas de 
medição de emissões portáteis, a fim de 
verificar as emissões reais dos veículos em 
circulação e a introdução de procedimentos 
para controlo de emissões fora de ciclo 
(OCE).

(12) A Comissão deve adoptar ciclos de 
condução harmonizados a nível mundial no 
procedimento de ensaio que constitui a 
base da legislação de homologação CE no 
que respeita a emissões. Deverá também 
ser implementada a aplicação de sistemas 
de medição de emissões portáteis, a fim de 
verificar as emissões reais dos veículos em 
circulação e a introdução de procedimentos 
para controlo de emissões fora de ciclo 
(OCE).

Or. de

Justificação

A medição de emissões em condições reais de condução revela frequentemente consideráveis 
diferenças relativamente aos valores medidos no contexto do ciclo de ensaio. Para evitar que 
os veículos sejam concebidos especificamente para o ciclo de ensaio e que libertem 
posteriormente um nível mais elevado de emissões, é imprescindível utilizar sistemas de 
medição de emissões portáteis e o registo das emissões fora de ciclo.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O reequipamento dos veículos
utilitários pesados com filtros de 
partículas diesel pode dar origem ao 
aumento das emissões de NO2..No quadro 
da estratégia temática sobre a poluição 
atmosférica, a Comissão deveria, por 
conseguinte, elaborar uma proposta 
legislativa relativa à harmonização das 
legislações nacionais aplicáveis ao 
reequipamento de veículos, e assegurar, 
nesse contexto, a preservação dos 
requisitos ambientais.

Or. de

Justificação

Muitas cidades e municípios terão dificuldades em observar os iminentes valores-limite de 
NO2 previstos na Directiva relativa à qualidade do ar. Por conseguinte, para garantir a 
redução das emissões decorrentes da fonte, é importante regulamentar também o 
reequipamento dos veículos em circulação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de acompanhar a contribuição 
deste sector para as emissões globais de 
gases com efeito de estufa (GHG), a 
Comissão deve instaurar a medição do 
consumo de combustível e das emissões de 
dióxido de carbono dos veículos pesados.

(14) A fim de acompanhar a contribuição 
deste sector para as emissões globais de 
gases com efeito de estufa (GHG), a 
Comissão deve instaurar a medição do 
consumo de combustível e das emissões de 
dióxido de carbono dos veículos pesados. 
Sendo o caso, a Comissão deve apresentar 
ao Conselho e ao Parlamento uma 
proposta legislativa que regulamente as 
emissões de dióxido de carbono 
provenientes de veículos utilitários 
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pesados.

Or. de

Justificação

Caso as observações revelem valores alarmantes, a Comissão deve apresentar ao Conselho e 
ao Parlamento uma proposta legislativa relativa à regulamentação das emissões de dióxido 
de carbono.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em particular, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para introduzir 
valores-limite baseados no número de 
partículas emitidas no Anexo I, especificar 
o valor do nível admissível da componente 
de NO2 no valor-limite dos NOx, 
estabelecer procedimentos, ensaios e 
prescrições específicos para homologação, 
um procedimento de medição do número 
de partículas, assim como adoptar medidas 
relativas a emissões fora de ciclo, ao 
acesso a informação sobre reparação e 
manutenção de veículos e a ciclos de 
ensaios utilizados para medir emissões. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a suplementar o presente 
regulamento, aditando elementos novos e 
não essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

(24) Em particular, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para introduzir 
valores-limite baseados no número de 
partículas emitidas no Anexo I, especificar, 
sendo o caso, o valor do nível admissível 
da componente de NO2 no valor-limite dos 
NOx, estabelecer procedimentos, ensaios e 
prescrições específicos para homologação, 
um procedimento de medição do número 
de partículas, assim como adoptar medidas 
relativas a emissões fora de ciclo, à 
utilização de sistemas de medição de 
emissões portáteis, ao acesso a informação 
sobre reparação e manutenção de veículos 
e a ciclos de ensaios utilizados para medir 
emissões. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Or. de

Justificação

A medição de emissões em condições reais de condução revela frequentemente consideráveis 
diferenças relativamente aos valores medidos no contexto do ciclo de ensaio. Para evitar que 
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os veículos sejam concebidos especificamente para o ciclo de ensaio e que libertem 
posteriormente um nível mais elevado de emissões, é imprescindível utilizar sistemas de 
medição de emissões portáteis e o registo das emissões fora de ciclo.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – frase introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 9 do artigo 
39.º da Directiva 2007/46/CE, adopta 
medidas para a aplicação do presente 
artigo. Essas medidas dizem respeito:

4. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 9 do artigo 
39.º da Directiva 2007/46/CE, adopta 
medidas para a aplicação do presente 
artigo. Essas medidas devem ser 
apresentadas o mais tardar em 1 de Abril 
de 2009 e dizem respeito: 

a) Emissões do tubo de escape, incluindo 
ciclos de ensaio, emissões fora de ciclo, 
número de partículas, emissões em regime 
de marcha lenta sem carga, opacidade de 
fumo e correcto funcionamento e 
regeneração dos dispositivos de controlo da 
poluição;

a) Emissões do tubo de escape, incluindo 
ciclos de ensaio, e utilização de sistemas 
de medição de emissões portáteis, para 
verificação das emissões de facto 
libertadas em condições reais de 
funcionamento, verificação e limitação 
das emissões fora de ciclo com vista à 
observância dos valores-limite de emissão 
visados no Anexo I, estabelecimento de 
valores-limite para o número de partículas, 
na observância dos ambiciosos requisitos 
ambientais existentes, emissões em regime 
de marcha lenta sem carga, opacidade de 
fumo e correcto funcionamento e 
regeneração dos dispositivos de controlo da 
poluição;

Or. de

Justificação

Cumpre que as medidas de execução estejam disponíveis o mais tardar em 1 de Abril de 
2009, para que os fabricantes e concessionários disponham de todos os dados necessários 
para reequiparem os veículos atempadamente, tornando-os conformes às normas. A medição 
de emissões em condições reais de condução revela frequentemente consideráveis diferenças 
relativamente aos valores medidos no contexto do ciclo de ensaio. Para evitar que os veículos 
sejam concebidos especificamente para o ciclo de ensaio e que libertem posteriormente um 
nível mais elevado de emissões, é imprescindível utilizar sistemas de medição de emissões 
portáteis e o registo das emissões fora de ciclo.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 9 do artigo 
39.º da Directiva 2007/46/CE, adoptar 
outras medidas relativas a procedimentos, 
ensaios e requisitos específicos de 
homologação.

A Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 9 do artigo 
39.º da Directiva 2007/46/CE, adoptar 
outras medidas relativas a procedimentos, 
ensaios e requisitos específicos de 
homologação, a fim de ter em conta o 
progresso técnico nos domínios que 
relevam das disposições vigentes e sem 
atenuar os ambiciosos requisitos 
ambientais existentes. Estas medidas 
devem ser adoptadas o mais tardar em 1 
de Abril de 2009.

Or. de

Justificação

Não devem ser introduzidos novos elementos através do procedimento de comitologia e 
importa garantir a observância da elevada protecção ambiental existente.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores dos veículos devem velar 
por que o veículo não seja conduzido sem 
reagente consumível.

2. Os fabricantes devem velar por que o 
veículo não possa ser conduzido sem 
reagente consumível.

Or. de

Justificação

De acordo com a actual legislação, os veículos ainda podem circular sem reagente, o que 
implica que libertam um nível de substâncias poluentes mais elevado do que o prescrito no 
Anexo I. Para obviar a esta situação, no futuro os fabricantes devem assegurar que os 
veículos deixem de poder circular sem reagente consumível.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com efeitos a partir de 1 de Outubro de 
2014, as autoridades nacionais, no caso de 
novos veículos que não cumpram o 
presente regulamento, deixarão de 
considerar válidos os certificados de 
conformidade para efeitos do artigo 26.° da 
Directiva 2007/46/CE e, por motivos que 
se prendam com as emissões, deverão 
proibir o registo, a venda e a entrada em 
serviço de tais veículos.

2. Com efeitos a partir de 1 de Abril de 
2013, as autoridades nacionais, no caso de 
novos veículos que não cumpram o 
presente regulamento, deixarão de 
considerar válidos os certificados de 
conformidade para efeitos do artigo 26.° da 
Directiva 2007/46/CE e, por motivos que 
se prendam com as emissões, deverão 
proibir o registo, a venda e a entrada em 
serviço de tais veículos.

Or. de

Justificação

A antecipação da data de entrada em vigor é tecnicamente viável e deixa à Comissão tempo 
suficiente para ultimar as medidas de execução.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses incentivos aplicam-se a todos os 
novos veículos colocados no mercado do 
Estado-Membro em causa que cumpram o 
presente regulamento. Porém, estes 
incentivos deixarão de se aplicar 
impreterivelmente a 1 de Outubro de 2014.

Esses incentivos aplicam-se a todos os 
novos veículos colocados no mercado do 
Estado-Membro em causa que cumpram o 
presente regulamento e respectivas 
medidas de execução. Porém, estes 
incentivos deixarão de se aplicar 
impreterivelmente a 1 de Abril de 2013.

Or. de

Justificação

A antecipação da data de entrada em vigor é tecnicamente viável e deixa à Comissão tempo 
suficiente para ultimar as medidas de execução.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os tipos de infracções cometidas por 
operadores passíveis de sanções incluem a 
condução de um veículo sem reagente 
consumível.

Suprimido

Or. de

Justificação

De acordo com a actual legislação, os veículos ainda podem circular sem reagente, o que 
implica que libertam um nível de substâncias poluentes mais elevado do que o prescrito no 
Anexo I. Para obviar a esta situação, no futuro os fabricantes devem assegurar que os 
veículos deixem de poder circular sem reagente consumível.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Após a conclusão do Programa de 
Medição de Partículas das UNECE, 
conduzido sob a responsabilidade do 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações Aplicáveis a Veículos, a 
Comissão deve, sem baixar o nível de 
protecção do ambiente na Comunidade:

1. Após a conclusão das partes relevantes 
do Programa de Medição de Partículas das 
UNECE, conduzido sob a responsabilidade 
do Fórum Mundial para a Harmonização 
das Regulamentações Aplicáveis a 
Veículos, a Comissão deve, sem baixar o 
nível de protecção do ambiente na 
Comunidade e o mais tardar em 1 de Abril 
de 2009:

Or. de

Justificação

Cumpre que as medidas de execução estejam disponíveis o mais tardar em 1 de Abril de 
2009, para que a indústria disponha de todos os dados necessários para reequiparem os 
veículos atempadamente, tornando-os conformes às normas.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve rever a situação dos 
poluentes enumerados n.º 2 do artigo 3.º. 
Se a Comissão concluir que é apropriado 
regular as emissões de outros poluentes, 
deve alterar o presente regulamento em 
conformidade.

4. A Comissão deve rever a situação dos 
poluentes enumerados n.º 2 do artigo 3.º. 
Se a Comissão concluir que se afigura 
adequado regulamentar as emissões de 
poluentes adicionais, deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento.

Or. de

Justificação

Caso a Comissão entenda ser necessário regulamentar outras substâncias, tal deve ter lugar 
no âmbito do procedimento de co-decisão.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Directiva 80/1269/CEE do Conselho, 
as Directivas 88/195/CEE, 97/21/CE, 
1999/99/CE e 2005/78/CE da Comissão, e 
a Directiva 2005/55/CE são revogadas com 
efeitos a partir de 1 de Outubro de 2014.

1. A Directiva 80/1269/CEE do Conselho, 
as Directivas 88/195/CEE, 97/21/CE, 
1999/99/CE e 2005/78/CE da Comissão, e 
a Directiva 2005/55/CE são revogadas com 
efeitos a partir de 1 de Abril de 2013.

Or. de

Justificação
A antecipação da data de entrada em vigor é tecnicamente viável e deixa à Comissão tempo 
suficiente para ultimar as medidas de execução.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de Abril de 2013. Contudo, o n.º 3 do 
artigo 8.º e o artigo 10.º serão aplicáveis a 
partir da data de entrada em vigor e os 
números 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 
3(b)(i), 3(c)(i) e 3(d)(i) do anexo II serão
aplicáveis a partir de 1 de Outubro de 
2014.

O presente regulamento é aplicável a partir 
de 1 de Abril de 2012. Contudo, o n.º 3 do 
artigo 8.º e o artigo 10.º serão aplicáveis a 
partir da data de entrada em vigor e os 
números 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 
3(b)(i), 3(c)(i) e 3(d)(i) do anexo II serão 
aplicáveis a partir de 1 de Abril de 2013.

Or. de

Justificação

A antecipação da data de entrada em vigor é tecnicamente viável e deixa à Comissão tempo 
suficiente para ultimar as medidas de execução.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão

ANEXO I

Limites de emissão Euro VI 

Limites
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Massa 
PM

Número 
PM (1)

ESC 
(SZ)

1500 130 400 10 10

ETC 
(SZ)

4000 160 400 10 10

ETC 
(FZ) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)
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Informação:
Para motores de ignição por faísca:
CI= ignição por compressão
Será definida posteriormente uma norma para o número de partículas.
Os valores-limite referentes a WHSC e WHTC serão introduzidos ulteriormente, quando os factores de correlação 
respeitantes aos ciclos actuais (ESC e ETC) tiverem sido estabelecidos
O nível admissível de componente de NO2 no valores-limite dos NOx pode ser definido ulteriormente

Alteração

ANEXO I

Limites de emissão Euro VI

Limites
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Massa 
PM

Número
PM (1)

ESC 
(SZ)

1500 130 400 10 5

ETC 
(SZ)

4000 160 400 10 5

ETC 
(FZ) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Informação :
Para motores de ignição por faísca:
CI= ignição por compressão
1) Será definida posteriormente uma norma para o número de partículas, o mais tardar em 1 de Abril de 2009.
Os valores-limite referentes a WHSC e WHTC serão introduzidos ulteriormente, quando os factores de correlação 
respeitantes aos ciclos actuais (ESC e ETC) tiverem sido estabelecidos, o mais tardar em 1 de Abril de 2009
3) O nível admissível de componente de NO2 no valores-limite dos NOx pode ser definido ulteriormente, mas o mais 
tardar em 1 de Abril de 2009.

Or. de

Justificação

As medições demonstraram que o progresso tecnológico é tal, que é possível alcançar um 
valor de massa de partículas inferior a 10 mg/kWh. As emissões de partículas ultrafinas 
constituem um considerável problema para a qualidade do ar e a saúde humana. No passado, 
o Parlamento assinalou constantemente que a eliminação do problema apenas pode ter lugar 
na fonte das emissões. Não só os países de trânsito beneficiariam, por conseguinte, de 
valores inferiores da massa de partículas.

Cumpre que as medidas de execução estejam disponíveis o mais tardar em 1 de Abril de 
2009, para que a indústria disponha de todos os dados necessários para reequiparem os 
veículos atempadamente, tornando-os conformes às normas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A combustão de carburantes como a gasolina, o diesel e o gás, que se baseiam em energias 
fósseis, conduz à libertação de emissões, que são nocivas para a saúde, bem como para a flora 
e fauna, e que contribuem para o aquecimento da atmosfera.
Os veículos pesados não poluentes prestam um considerável contributo para uma melhor 
qualidade do ar na Europa, o que está estreitamente relacionado com a idade média da frota 
automóvel nas estradas da Europa. A redução da idade média dos veículos pesados implica o 
aumento da percentagem de veículos pesados de que são procedentes emissões prejudiciais 
para o ambiente e a saúde.

A proposta da Comissão

Em de Setembro de 2005, a Comissão apresentou, no âmbito do 6º PAA e do daí decorrente 
Programa "Ar limpo para a Europa", uma proposta intitulada "Estratégia temática sobre a 
poluição atmosférica". A proposta de regulamento Euro VI, apresentada pela Comissão em 
21.12.2007, é entendida como sendo uma das medidas susceptíveis de contribuir para um ar 
mais limpo.

A proposta da Comissão prevê a introdução de requisitos técnicos harmonizados aplicáveis 
aos veículos utilitários pesados, no intuito de garantir o funcionamento do mercado interno 
conjuntamente com um elevado nível de protecção do ambiente. São estabelecidos 
valores-limite aplicáveis às emissões nocivas de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos 
(HC), óxidos de azoto (NOx) e partículas (PM). Em comparação com EURO V, a massa de 
partículas autorizada deve sofrer uma redução de 66% e as emissões de NOx uma redução de 
80%. Visando a consecução do objectivo relativo ao bom funcionamento do mercado interno 
na observância de um elevado nível de protecção do ambiente, a proposta da Comissão prevê 
igualmente medidas em matéria de acesso à informação sobre a reparação de veículos.

Paralelamente à presente proposta de regulamento ("regulamento político"), em conformidade 
com a estratégia a dois níveis será elaborado um "regulamento técnico", que definirá as 
especificações técnicas que preenchem os requisitos de base.

O Regulamento Euro VI visa substituir, a partir de 2013, os valores-limite de emissão Euro 
IV, em vigor desde Novembro de 2006, e os valores-limite de emissão Euro V, aplicáveis a 
partir de Outubro de 2008.

Posição do relator

O relator lamenta que a proposta da Comissão não seja ambiciosa no estabelecimento dos 
valores-limite para a massa de partículas. No contexto das discussões preliminares, tornou-se 
patente serem necessárias novas reduções dos valores-limite, para garantir a utilização de 
filtros fechados que filtram partículas ultrafinas. Tal é tecnicamente viável, tendo já sido 
medido no contexto de ensaios. O relator propõe, por conseguinte, que se vá mais além e que 
os valores-limite para a massa de partículas sejam reduzidos de 10 mg/kWh, valor constante 
da proposta da Comissão, para 5 mg/kWh.

A proposta da Comissão prevê a introdução dos novos valores-limite de emissão apenas a 
partir de 2013. Porém, os progressos técnicos tornam possível uma data de adopção anterior. 
Assim sendo, o relator propõe o encerramento dos trabalhos em comitologia o mais tardar em 
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1 de Abril de 2009. Decorridos 36 meses, isto é, em 1 de Abril de 2012, os novos 
valores-limite de emissão devem aplicar-se a todos os veículos novos e, a partir de 1 de Abril 
de 2013, a todos os veículos.

A discussão em torno dos óxidos de azoto não deve fazer esquecer a problemática das 
partículas finas. A poluição sente-se sobretudo nas grandes cidades. A introdução de um 
número de partículas em correlação com uma reduzida massa de partículas garante a não 
libertação de partículas ultrafinas. O número de partículas deve ser estabelecido no contexto 
das medidas de execução.

O relator apoia e preconiza a possibilidade existente, a qual continua a constar da proposta da 
Comissão de concessão de incentivos financeiros aos Estados-Membros que, antes do prazo 
previsto, procedam à introdução de veículos não poluentes

Na sua proposta, a Comissão retomou a regulamentação aplicável ao acesso à informação 
sobre a reparação de veículos, o relator apoia a proposta da Comissão e salienta que cumpre 
que os operadores independentes tenham, ao mesmo título que os representantes autorizados e 
as oficinas de reparação, acesso normalizado às informações sobre a reparação de veículos e 
sobre os sistemas OBD. A manutenção e reparação de veículos serve os objectivos de 
funcionalidade e regular funcionamento dos mesmos. A possibilidade de os operadores 
independentes procederem sem problemas a reparações simplifica o acesso a uma regular 
manutenção, a qual, por seu turno, contribui para assegurar um funcionamento seguro e, além 
do mais, ecológico de um veículo, o que importa, por conseguinte, apoiar.

Ensaios conduzidos de forma independente revelam que as emissões em situação real de
condução podem divergir consideravelmente das medidas no contexto do ciclo de ensaio. A 
fim de garantir que, mesmo fora do ciclo de ensaio, os veículos observem os valores-limite, o 
relator reivindica a utilização de sistemas de medição de emissões portáteis e a introdução de 
processos de registo das emissões fora de ciclo.

O reequipamento de veículos pesados com filtros de partículas diesel pode gerar um aumento 
das emissões de NO2. Muitas cidades e municípios terão dificuldades em observar os 
iminentes valores-limite de NO2 previstos na Directiva relativa à qualidade do ar. Para 
garantir a redução das emissões decorrentes da fonte, é importante regulamentar o 
reequipamento de veículos em circulação. O relator exorta, por conseguinte, a Comissão a 
elaborar um proposta nesta matéria.

À luz das discussões sobre as alterações climáticas, bem como das economias de custos 
através da redução do consumo, o relator exorta, igualmente, a Comissão, tendo em conta os 
dados medidos, a apresentar uma proposta relativa à regulamentação do dióxido de carbono 
proveniente dos veículos utilitários pesados.

Ao decidir do que deve ser decidido em co-decisão e em comitologia, cumpre ter em conta 
que as decisões importantes, como a introdução de valores-limite para novas substâncias, 
serão decididas no âmbito da co-decisão.

Os veículos que, com base num reagente, reduzam as suas emissões podem, de momento, 
circular sem este reagente e, assim, causar emissões em condições reais de condução, as quais 
podem situar-se amplamente acima dos valores-limite requeridos. No futuro, os fabricantes 
devem garantir que os veículos que respeitam os valores-limite EURO VI com base nesta 
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tecnologia deixem de poder ser conduzidos sem reagente consumível, o que, por sua vez, 
garantiria a observância dos valores-limite.


