
BMW Daimler
eVolkswagen sob
suspeitas de cartel
As fabricantes estão
acusadas de montar
uma alegada estratégia
para alterar os dados
das emissões dos carros

A Comissão está a analisar se a

BMW Daimler e VW com as
marcas Volkswagen Audi e
Porsche concordaram em não
concorrerem entre si no que res
peita ao desenvolvimento e apli
cação de importantes sistemas
que permitem reduzir as emis
sões nocivas de viaturas com

motores a gasolina ou a gasóleo
é o mote para a investigação for
mal que a Comissão Europeia
começou esta terça feira
Uma suposta reunião entre

estas fabricantes onde terá sido
discutido o desenvolvimento

de tecnologias para reduzir as
emissões de gases é a princi
pal suspeita
Esta recai sobre uma alegada

estratégia em relação às tecnolo
gias não poluentes com o objeti
vo de impedir a evolução e des
envolvimento das mesmas

Além dos riscos para a saúde
estão também em causa danos
causados nas fraudes sobre emis
sões automóveis

Bruxelas afirmou que a Comis
são estará a avaliar se os gru
pos entraram em conluio para

restringir o desenvolvimento e
disseminação de determinados
sistemas de controlo de emis

sões para veículos no espaço da
União Europeia assim como os
sistemas que permite reduzir
emisões nocivas de dióxido de
azoto de viaturas com motores

a gasóleo e filtros que permitem
a redução de partículas nocivas
de viaturas a gasolina
Dito de outra forma a Comis

são Europeia quer perceber se
as marcas instalaram em auto

móveis de passageiros disposi
tivos que alterassem os dados
das tecnologias que têm como
objetivo tomar os carros menos
prejuidiciais ao meio ambiente
limitando o desenvolvimento e
implantação de sistemas de con
trolo de emissões para automó
veis vendidos no Espaço Econó
mico Europeu
O conluio entre as três constru

toras alemãs constitui uma vio

lação das regras europeias que
proíbem a formação de cartel e
outras práticas restritivas ou lesi
vas ao bom funcionamento da
livre concorrência do mercado
Já em 2017 a Comissão reali

zou inspeções nas instalações
da BMW Daimler Volkswagen
e Audi na Alemanha por for
ma a investigar uma suposta
ligação entre estas com a mes
ma alegação
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