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Alteração 11
Eleonora Evi, Mick Wallace, Yannick Jadot, Marie Toussaint

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

— O Parlamento Europeu rejeita a 
proposta da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão visa introduzir fatores de conformidade que resultam num aumento 
concreto dos limites das emissões estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 715/2007 e lhes 
retiram qualquer efeito prático, tendo assim consequências danosas para a saúde humana e 
para o ambiente, nomeadamente na medida em que agravam os já graves problemas 
causados pelas concentrações de dióxido de azoto (NO2) na atmosfera que afetam as 
cidades. É pois necessário rejeitar integralmente a proposta da Comissão.

Alteração 12
Bas Eickhout

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, que foram 
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 715/2007foram estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 692/2008 da 
Comissão16 e, posteriormente, no 
Regulamento (UE) 2017/1151 da 
Comissão17.
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__________________ __________________
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).

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).

Or. en

Alteração 13
Bas Eickhout
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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 todas 
as condições normais de utilização e 
permitir que os Estados-Membros 
cumpram as normas de qualidade do ar 
da União sem delongas, em particular nas 
zonas urbanas.

Or. en

Alteração 14
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

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 

(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 
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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.

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. É necessário que qualquer tipo de  
medidas que venha a ser tomado tenha em 
conta a investigação, a homologação e o 
período de execução.

Or. en

Alteração 15
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Relatório de 2019 sobre a 
Qualidade do Ar1-A , publicado pela 
Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
estimava que, em 2016, a exposição 
prolongada à poluição atmosférica terá 
sido responsável por mais de 
506 000 mortes prematuras na UE-28. O 
relatório confirmava ainda que, em 2017, 
o transporte rodoviário continuava a ser a 
principal fonte de emissões de Nox na UE-
28, representando cerca de 40 % do total 
de emissões de Nox da UE, e que cerca de 
80 % das emissões totais de Nox dos 
transportes rodoviários são geradas por 
veículos a gasóleo;
__________________
1-A AEA, Qualidade do ar na Europa, 
relatório de 2019.

Or. en



AM\1197619PT.docx 7/64 PE646.951v01-00

PT

Alteração 16
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

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. A 
introdução das datas de aplicação para 
veículos de passageiros e veículos 
comerciais ligeiros foi escolhida numa 
sequência anual, a fim de garantir aos 
fabricantes o tempo necessário para 
proceder a uma planificação adequada de 
cada grupo de veículos. 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). Deve ser estabelecida uma clara 
distinção entre o fator de conformidade 
(FC) e a margem de erro, a fim de refletir 
com maior rigor a separação de 
responsabilidades entre os fabricantes de 
veículos e os fabricantes de PEMS.

__________________ __________________
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).

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

Alteração 17
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 6
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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 introduzidos 
fatores de conformidade temporários 
específicos para cada poluente, de molde 
a permitir que os fabricantes se adaptem 
às alterações nas metodologias de ensaio. 
Na segunda fase, foram apresentados pela 
Comissão os fatores de conformidade 
específicos finais para os poluentes 
necessários, a fim de ter em conta a 
incerteza estatística e técnica das medições 
efetuadas através de sistemas portáteis de 
medição das emissões (PEMS).

__________________ __________________
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).

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

Alteração 18
Kateřina Konečná

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 

(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 introduzidos fatores 
de conformidade específicos para os 
poluentes e utilizadas margens de erro 
separadas, a fim de ter em conta a 
incerteza estatística e técnica das medições 
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das emissões (PEMS). efetuadas através de sistemas portáteis de 
medição das emissões (PEMS).

__________________ __________________
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).

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

Justificação

A presente alteração visa restabelecer o princípio da «margem» na legislação em vigor, a 
saber, o Regulamento (UE) 2016/646 (no caso do NOx) e o Regulamento (UE) 2018/1832 (no 
caso do PN). A legislação em vigor divide claramente o fator de conformidade em duas 
partes: a meta para o fabricante do veículo (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado ao 
limite efetivo de emissões no tubo de escape) e a variabilidade dos sistemas portáteis de 
medição das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 19
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

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. 
Para esse efeito, foram utilizados fatores de 
conformidade específicos para os poluentes 
(nomeadamente margens de erro), a fim 
de ter em conta a incerteza estatística e 
técnica das medições efetuadas através de 
sistemas portáteis de medição das emissões 
(PEMS).

__________________ __________________
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 

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 
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ligeiros de passageiros e comerciais 
(Euro 6) (JO L 109 de 26.4.2016, p. 1).

ligeiros de passageiros e comerciais 
(Euro 6) (JO L 109 de 26.4.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 20
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Segundo o relatório de 2016 da 
AEA, o desfasamento entre as emissões 
reais e laboratoriais era devido, 
principalmente, a três fatores: um 
procedimento de ensaio obsoleto, 
flexibilidades no procedimento utilizado e 
fatores em situação de utilização real 
dependentes do condutor. É necessário 
um estudo para determinar a margem de 
erro resultante do estilo de condução e da 
temperatura exterior. Deve ser 
estabelecida uma distinção clara entre o 
FC, a margem de erro relacionada com o 
dispositivo e a margem de erro do fator de 
utilização, que depende do condutor e da 
temperatura.

Or. en

Alteração 21
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A recomendação do Parlamento 
Europeu à Comissão e ao Conselho, de 
4 de abril de 2017, na sequência do 
inquérito sobre a medição das emissões 
no setor automóvel1-A convidou a 
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Comissão e os Estados-Membros a 
aplicarem medidas mais firmes na 
sequência do escândalo da fraude em 
matéria de emissões e instou a Comissão, 
em particular, a rever os fatores de 
conformidade, tendo em vista reduzi-los 
a 1 até 2021, o mais tardar.
__________________
1-A JO C 298 de 23.8.2018, p. 140.

Or. en

Alteração 22
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em 13 de dezembro de 2018, o 
Tribunal Geral proferiu um acórdão nos 
processos apensos T-339/16, T-352/16 e T-
391/1622 relativos a um recurso de 
anulação do Regulamento (UE) 2016/646. 
O Tribunal Geral anulou a parte do 
Regulamento (UE) 2016/646 que 
estabelecia os fatores de conformidade 
utilizados para avaliar a conformidade dos 
resultados dos ensaios RDE com os limites 
de emissão estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 715/2007. O Tribunal considerou 
que só o legislador podia introduzir esses 
fatores de conformidade, uma vez que 
diziam respeito a um elemento essencial 
do Regulamento (CE) n.º 715/2007.

(7) Em 13 de dezembro de 2018, o 
Tribunal Geral proferiu um acórdão nos 
processos apensos T-339/16, T-352/16 e T-
391/1622 relativos a um recurso de 
anulação do Regulamento (UE) 2016/646. 
O Tribunal Geral anulou a parte do 
Regulamento (UE) 2016/646 que 
estabelecia os fatores de conformidade 
utilizados para avaliar a conformidade dos 
resultados dos ensaios RDE com os limites 
de emissão estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 715/2007. O Tribunal considerou 
que só o legislador podia introduzir esses 
fatores de conformidade, uma vez que 
alteravam um elemento essencial do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, na 
medida em que alteravam, de facto, os 
limites das emissões de óxidos de azoto 
fixados para a norma Euro 6 nele 
referida.

__________________ __________________
22 Acórdão de 13 de dezembro de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles e 
Ayuntamiento de Madrid/Comissão, T-
339/16, T-352/16 e T-391/16, 

22 Acórdão de 13 de dezembro de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles e 
Ayuntamiento de Madrid/Comissão, T-
339/16, T-352/16 e T-391/16, 
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EU:T:2018:927. EU:T:2018:927.

Or. en

Alteração 23
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em 13 de dezembro de 2018, o 
Tribunal Geral proferiu um acórdão nos 
processos apensos T-339/16, T-352/16 e T-
391/1622 relativos a um recurso de 
anulação do Regulamento (UE) 2016/646. 
O Tribunal Geral anulou a parte do 
Regulamento (UE) 2016/646 que 
estabelecia os fatores de conformidade 
utilizados para avaliar a conformidade dos 
resultados dos ensaios RDE com os limites 
de emissão estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 715/2007. O Tribunal considerou 
que só o legislador podia introduzir esses 
fatores de conformidade, uma vez que 
diziam respeito a um elemento essencial do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007.

(7) Em 13 de dezembro de 2018, o 
Tribunal Geral proferiu um acórdão nos 
processos apensos T-339/16, T-352/16 e T-
391/1610 relativos a um recurso de 
anulação do Regulamento (UE) 2016/646. 
O Tribunal Geral anulou a parte do 
Regulamento (UE) 2016/646 que 
estabelecia os fatores de conformidade e as 
margens de erro utilizados para avaliar a 
conformidade dos resultados dos ensaios 
RDE com os limites de emissão 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. O Tribunal considerou que só 
o legislador podia introduzir esses fatores 
de conformidade e margens de erro, uma 
vez que diziam respeito a um elemento 
essencial do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

__________________ __________________
22 Acórdão de 13 de dezembro de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles e 
Ayuntamiento de Madrid/Comissão, T-
339/16, T-352/16 e T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Acórdão de 13 de dezembro de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles e 
Ayuntamiento de Madrid/Comissão, T-
339/16, T-352/16 e T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa restabelecer o princípio da «margem» na legislação em vigor, a 
saber, o Regulamento (UE) 2016/646 (no caso do NOx) e o Regulamento (UE) 2018/1832 (no 
caso do PN). A legislação em vigor divide claramente o fator de conformidade em duas 
partes: a meta para o fabricante do veículo (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado ao 
limite efetivo de emissões no tubo de escape) e a variabilidade dos sistemas portáteis de 
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medição das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 24
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O Tribunal Geral observou que o 
sistema que procura introduzir um fator 
de conformidade, um coeficiente 
multiplicador dos limites de emissões de 
óxidos de azoto fixados para a norma 
Euro 6, conduz necessariamente à 
alteração dessa mesma norma, ao 
contrário de um sistema de medição 
normal, que tenha em conta os 
desempenhos e os possíveis erros dos 
aparelhos de medição, introduzindo 
correções nas próprias medições, mas não 
nos limites que devem ser respeitados. 
Tendo em conta o valor muito elevado dos 
CF estabelecidos, de 2,1 e de 1,5, os níveis 
de emissões de NOx medidos nos ensaios 
RDE podem ser, respetivamente, até mais 
de duas vezes superiores e até uma vez e 
meia superiores aos limites dessas 
emissões fixados para a norma Euro 6, 
sem que um ensaio seja considerado 
negativo. Os valores das emissões de NOx 
a não exceder resultantes das alegadas 
incertezas técnicas e estatísticas não 
permitem verificar, com um grau de 
fiabilidade razoável, se os limites fixados 
em relação a essas emissões para a norma 
Euro 6 são observados por um veículo 
durante um ensaio RDE,

Or. en

Alteração 25
Miriam Dalli



PE646.951v01-00 14/64 AM\1197619PT.docx

PT

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 no seu acórdão, 
nomeadamente em relação ao fator de 
conformidade temporário de 2,1 e ao 
respetivo grau de incerteza estatística. O 
Tribunal afirmou que as «incertezas 
estatísticas (risco de os resultados não 
serem representativos em relação à 
realidade global) são corrigid[a]s por um 
trabalho sobre a representatividade da 
amostra ou da experiência (no caso em 
apreço, a representatividade do ensaio) ou 
pelo número de experiências (no caso em 
apreço, o número de ensaios) efetuadas, e 
não referindo que os resultados são 
suscetíveis de ser afetados por uma 
margem de erro de 60 %»1-A. O Tribunal 
afirmou ainda que «os ensaios RDE 
foram longamente «amadurecidos», uma 
vez que (...) os trabalhos a esse respeito 
tiveram inicio em janeiro de 2011, (...) 
[pelo que] é surpreendente que a 
Comissão não tenha tido tempo para 
especificar e normalizar suficientemente 
os ensaios RDE para que sejam 
representativos das condições reais de 
condução em estrada, a fim de evitar, a 
este respeito, um grau de incerteza 
de 60 % sobre os seus resultados»1-B. 
Acresce que o principal foco do 
Regulamento (UE) 2016/427, que inseriu 
o anexo III-A no Regulamento (CE) 
n.º 692/2008, em especial o ponto 4 desse 
anexo e os seus 11 apêndices, consiste em 
descrever, pormenorizadamente, as 
componentes de um ensaio RDE e a 
forma como o mesmo deve ser realizado.

__________________
1-A Acórdão de 13 de dezembro de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles e 
Ayuntamiento de Madrid/Comissão, T-
339/16, T-352/16 e T-391/16, 
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EU:T:2018:927, n.º 139.
1-B Acórdão de 13 de dezembro de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles e 
Ayuntamiento de Madrid/Comissão, T-
339/16, T-352/16 e T-391/16, 
EU:T:2018:927, n.º 142.

Or. en

Alteração 26
Bas Eickhout

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 no seu acórdão, salientando 
a incerteza que proporcionariam às 
autoridades competentes no âmbito das 
suas atividades de homologação e 
fiscalização do mercado, para determinar 
se o veículo sujeito a ensaio cumpre ou 
não os limites estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, o que 
constituiria uma alteração de um 
elemento essencial do referido 
regulamento, bem como se cumpre o 
disposto na Diretiva 2008/50/CE no que 
se refere aos limites de emissões.

Or. en

Alteração 27
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Tribunal Geral não pôs em causa (8) O Tribunal Geral não pôs em causa 



PE646.951v01-00 16/64 AM\1197619PT.docx

PT

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.

a justificação técnica dos fatores de 
conformidade e das margens de erro. 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 mesmos fatores de 
conformidade e margens de erro no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa restabelecer o princípio da «margem» na legislação em vigor, a 
saber, o Regulamento (UE) 2016/646 (no caso do NOx) e o Regulamento (UE) 2018/1832 (no 
caso do PN). A legislação em vigor divide claramente o fator de conformidade em duas 
partes: a meta para o fabricante do veículo (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado ao 
limite efetivo de emissões no tubo de escape) e a variabilidade dos sistemas portáteis de 
medição das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

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 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 (incluindo 
margens de erro) no Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

Or. en
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Alteração 29
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Durante as negociações sobre a 
introdução obrigatória do procedimento 
RDE no Comité Técnico dos Veículos a 
Motor, em 6 e 28 de outubro de 2015, foi 
acordado um fator de conformidade 
temporário de 2,1 para responder à 
alegada incerteza estatística. Esse fator de 
conformidade de 2,1, referido como 
Euro 6 TEMP, não pode legalmente ser 
justificado e foi concebido como um valor 
transitório destinado a responder às 
solicitações da indústria. Foi também por 
esse motivo que o fator de conformidade 
de 2,1 foi vivamente criticado pelo 
Parlamento Europeu e foi agora anulado 
pelo acórdão do Tribunal Geral. Em 
consequência, é conveniente suprimir o 
fator de conformidade temporário de 2,1 
introduzido pelo Regulamento 
(UE)2016/646.

Or. en

Alteração 30
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A resolução do Parlamento 
Europeu de 28 de março de 2019, sobre os 
desenvolvimentos recentes sobre o 
escândalo «dieselgate», congratulava-se 
com o acórdão do Tribunal Geral e 
solicitava explicitamente à Comissão que 
não introduzisse quaisquer novos fatores 
de conformidade, a fim de assegurar que 
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as normas Euro 6 não fossem diluídas e 
fossem cumpridas em condições normais 
de utilização, conforme originalmente 
previsto no Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

Or. en

Alteração 31
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) No seu acórdão, o Tribunal 
afirmava igualmente que uma margem de 
erro de 50 %, correspondente ao CF 
«FINAL» de 1,5, explicada pela 
existência de uma margem de incerteza 
técnica, representa metade do valor que se 
espera medir e que, se essa margem for 
convertida em verdadeira margem de erro 
em relação à medição do aparelho, dá 
lugar a uma margem de 33 % (admite‑se 
que uma medição de 120 mg/km pode 
corresponder, na realidade, a emissões de 
80 mg/km, ou seja, menos um terço do 
que a medição ou a emissões de 
160 mg/km, o dobro do permitido pela 
norma). Isto significa que é impossível 
determinar, através de um ensaio RDE, se 
o veículo sujeito a ensaio cumpre os 
limites ou se está sequer próximo desses 
limites.

Or. en

Alteração 32
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Considerando 8-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-C) Qualquer equipamento de medição 
tem uma margem de erro, mesmo em 
condições de laboratório, e os fabricantes 
já têm este facto em conta quando 
concebem veículos para cumprir limites 
regulamentares. Verificou-se que o 
equipamento PEMS tem uma margem de 
erro algo superior à do equipamento 
laboratorial não móvel, embora tal possa 
implicar tanto uma sobrestimativa como 
uma subestimativa das emissões. É 
inaceitável que estas incertezas sejam 
utilizadas unicamente num sentido, à 
custa da saúde pública e sem uma data de 
termo bem definida.

Or. en

Alteração 33
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 9

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
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Alteração 34
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta de regulamento
Considerando 9

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.

(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 rever anualmente em 
baixa a margem de erro com base em 
dados científicos e no progresso 
técnicodos dispositivos PEMS. A margem 
de erro atual deve ser revista em baixa 
para o valor proposto pelo relatório do 
CCI logo que este seja publicado. O 
objetivo é que a margem de erro seja igual 
a zero em 31 de dezembro de 2022.

Or. en

Alteração 35
Edina Tóth, András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 9

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 

(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 
foram introduzidos em duas fases. Durante 
a primeira fase, a pedido do fabricante, 
pode aplicar-se um fator de conformidade 
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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.

temporário, ao passo que, na segunda fase, 
apenas deve ser utilizado o fator de 
conformidade definitivo. A Comissão deve 
ajustar em baixa a margem de erro 
utilizada para calcular os fatores de 
conformidade definitivos de dois em dois 
anos, à luz do progresso técnico do 
equipamento PEMS, a menos que 
apresente uma justificação para não o 
fazer.

Or. en

Alteração 36
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 9

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.

(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 
aplicarão, exclusivamente, o fator de 
conformidade definitivo. A Comissão deve 
examinar regularmente os fatores de 
conformidade definitivos à luz do 
progresso técnico. A Comissão deve 
ajustar em baixa a margem de erro 
utilizada para calcular anualmente o fator 
de conformidade definitivo, em resultado 
da melhoria da exatidão do procedimento 
de medição ou do progresso técnico do 
equipamento PEMS.

Or. en

Alteração 37
Kateřina Konečná

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.

(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 a 
margem de erro à luz do progresso técnico 
dos sistemas portáteis de medição das 
emissões (PEMS).

Or. en

Justificação

A presente alteração visa restabelecer o princípio da «margem» na legislação em vigor, a 
saber, o Regulamento (UE) 2016/646 (no caso do NOx) e o Regulamento (UE) 2018/1832 (no 
caso do PN). A legislação em vigor divide claramente o fator de conformidade em duas 
partes: a meta para o fabricante do veículo (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado ao 
limite efetivo de emissões no tubo de escape) e a variabilidade dos sistemas portáteis de 
medição das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 38
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta de regulamento
Considerando 9

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 

(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 
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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.

segunda fase, apenas deve ser utilizado o 
fator de conformidade definitivo 
(incluindo margens de erro).

Or. en

Alteração 39
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Considerando 9

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.

(9) A fim de permitir que os 
fabricantes cumpram os limites de emissão 
da norma Euro 6 no contexto do 
procedimento de ensaio RDE, pode ser 
introduzido um fator de conformidade 
para responder temporariamente à 
incerteza técnica do equipamento PEMS. 
A Comissão deve examinar anualmente os 
fatores de conformidade temporários à luz 
do progresso técnico até à sua supressão, 
em 31 de dezembro de 2021.

Or. en

Alteração 40
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Proposta de regulamento
Considerando 9

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 

(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 
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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.

de conformidade para este procedimento 
aplicarão a conformidade definitiva. A 
Comissão deve ajustar em baixa a 
margem de erro utilizada para calcular 
anualmente o fator de conformidade 
definitivo, em resultado da melhoria da 
exatidão do procedimento de medição ou 
do progresso técnico do equipamento 
PEMS.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que em condições reais de condução os limites de emissão aplicáveis são 
cumpridos com o máximo rigor possível, o fator de conformidade deve refletir a margem de 
erro real. Para assegurar a exatidão da medição, o fator de conformidade deve ser reduzido 
para 1 logo que possível. A Comissão deve rever anualmente em baixa o fator de 
conformidade à luz da avaliação científica da exatidão do equipamento PEMS.

Alteração 41
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em 11 de dezembro de 2019, a 
Comissão publicou a sua comunicação 
sobre o Pacto Ecológico Europeu, que 
salienta a necessidade de acelerar a 
transição para a mobilidade sustentável e 
inteligente, nomeadamente abordando e 
combatente todas as fontes de emissões e 
estabelecendo uma via clara no sentido da 
mobilidade sem emissões, de 2025 em 
diante. Para realizar esta ambição, é 
fundamental que a Comissão apresente, 
logo que possível e, o mais tardar, em 
junho de 2021, novas propostas 
legislativas destinadas a introduzir 
normas mais rigorosas em matéria de 
emissões de poluentes atmosféricos dos 
veículos com motor de combustão, que 
abranjam todos os poluentes e todos os 
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combustíveis e motopropulsores em todas 
as condições de condução. No âmbito da 
futura revisão das normas em matéria de 
CO2 aplicáveis a automóveis de 
passageiros e a veículos comerciais 
ligeiros, a Comissão deve propor uma 
inequívoca eliminação gradual da venda 
de novos automóveis de passageiros e 
veículos comerciais ligeiros com motor de 
combustão até 2035, o mais tardar, 
assegurando que as regras previstas não 
impedem os países pioneiros de aplicar, a 
nível nacional, regras mais restritivas com 
vista a descarbonizar o transporte 
rodoviário.

Or. en

Alteração 42
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Dado que o Tribunal Geral da 
União Europeia decidiu que a Comissão 
não tem poder para alterar os limites dos 
ensaios RDE mediante a aplicação de 
fatores de conformidade e que as 
disposições pertinentes relativas à fixação 
dos limites das emissões de óxidos de 
azoto devem ser anuladas, o presente ato 
legislativo visa abordar os efeitos de tal 
anulação, alterando o Regulando (CE) 
n.º 715/2007 e prevendo disposições 
transitórias. Para o efeito, é fundamental 
que a Comissão estabeleça, até 1 de junho 
de 2021, o mais tardar, requisitos 
ambiciosos e sólidos para o equipamento 
de medição PEMS que pode ser utilizado 
para ensaios RDE. Tais requisitos devem 
garantir a utilização do melhor 
equipamento PEMS disponível para 
assegurar uma medição exata dos 
poluentes atmosféricos, incluindo NOx e 
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PN. Com a publicação dos requisitos 
aplicáveis ao equipamento PEMS, o fator 
de conformidade definitivo tornar-se-á 
obsoleto e deixará de ser aplicável aos 
ensaios RDE, o mais tardar, a partir de 
1 de janeiro de 2022.

Or. en

Alteração 43
Mohammed Chahim

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A fim de assegurar rápidos 
progressos no sentido da melhoria da 
qualidade do ar para os cidadãos da 
União, é fundamental que a Comissão 
adote uma proposta legislativa que 
preveja normas mais restritivas para as 
emissões de poluentes atmosféricos de 
veículos com motores de combustão logo 
que possível e, o mais tardar, em junho 
de 2021, conforme anunciado ela 
Comissão na sua comunicação de 11 de 
dezembro de 2019 intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu». Nessa proposta 
legislativa (pós-Euro 6), as normas 
relativas aos poluentes atmosféricos 
devem ser aplicáveis a todos os veículos, 
independentemente do tipo de motor ou 
do combustível que utilizam, e deve ser 
assegurada a sua permanente 
observância. As normas devem incidir em 
todos os poluentes pertinentes, incluindo 
o amoníaco.

Or. en

Alteração 44
Anna Zalewska, Alexandr Vondra
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Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão deve examinar 
continuamente os fatores de 
conformidade definitivos à luz do 
progresso técnico, tendo em vista a 
revisão da margem de erro. Nesse exame, 
a Comissão deve ter em conta as normas 
eventualmente adotadas pelo Comité 
Europeu de Normalização (CEN) com 
vista a um procedimento normalizado de 
avaliação da incerteza da medição das 
emissões em condições reais de condução 
no que diz respeito às emissões de gases e 
de partículas.

Or. en

Alteração 45
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Para assegurar que as autoridades 
de homologação utilizam exclusivamente 
a melhor tecnologia disponível de 
equipamento PEMS para realizar o 
ensaio RDE no âmbito do processo de 
homologação, é importante que a 
Comissão tome todas as medidas 
necessárias para acelerar o 
desenvolvimento de normas em curso por 
parte do Comité Europeu de 
Normalização relativamente ao 
desempenho dos PEMS na medição de 
NOx e partículas (PM).

Or. en
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Alteração 46
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Para avaliar com maior exatidão a 
margem de erro, é necessário um 
procedimento normalizado para avaliar a 
incerteza da medição RDE relativamente 
às emissões de gases e de partículas. Em 
consequência, é fundamental que o 
Comité Europeu de Normalização (CEN) 
adote, logo que possível, normas relativas 
aos dispositivos PEMS. A Comissão deve 
ter essas normas em devida conta.

Or. en

Alteração 47
Norbert Lins, Christine Schneider, Sven Schulze, Ulrike Müller, Peter Liese, Jens 
Gieseke, Andreas Glück

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão mandatará o CEN 
para desenvolver uma norma de 
desempenho PEMS com vista à 
determinação de margens de erro 
individuais de sistemas PEM. Antes de 
aplicar uma norma de desempenho 
PEMS, a Comissão compromete-se a 
proceder a uma revisão anual da margem 
de erro e a apenas atualizar esta margem 
se a tecnologia de medição tiver sido 
melhorada.

Or. en

Justificação

A margem de erro deve manter-se em 0,43 enquanto os dispositivos de medição não sofrerem 



AM\1197619PT.docx 29/64 PE646.951v01-00

PT

melhorias técnicas ou enquanto tais melhorias não estiverem refletidas numa norma de 
desempenho PEMS do CEN.

Alteração 48
Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão deve estabelecer 
requisitos ambiciosos e sólidos para o 
equipamento de medição PEMS que pode 
ser utilizado para ensaios RDE. Tais 
requisitos devem garantir a utilização do 
melhor equipamento PEMS disponível 
para assegurar uma medição exata dos 
poluentes atmosféricos, , incluindo NOx e 
número de partículas (PN).

Or. en

Alteração 49
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão deve ter em conta as 
normas eventualmente adotadas pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN) 
com vista a um procedimento normalizado 
de avaliação da incerteza da medição 
RDE no que diz respeito às emissões de 
gases e de partículas.

Or. en

Justificação

Sob reserva da aprovação do projeto de norma, o trabalho do CEN está concluído e deve dar 
origem a uma norma no final de 2020. A norma visa estabelecer um fator de incerteza para 
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medições RDE suscetível de substituir ou complementar as margens específicas.

Alteração 50
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A fim de incentivar os produtores 
a tomarem uma atitude proativa e 
proambiental, as novas inovações 
tecnológicas destinadas a absorver NOx 
devem ser ensaiadas, quantificadas e 
consideradas na revisão subsequente das 
normas Euro.

Or. en

Alteração 51
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A fim de assegurar rápidos 
progressos no sentido da melhoria da 
qualidade do ar para os cidadãos da 
União, é fundamental que a Comissão 
adote uma proposta legislativa que 
preveja normas mais restritivas para as 
emissões de poluentes atmosféricos de 
veículos com motores de combustão logo 
que possível e, o mais tardar, em junho 
de 2021, conforme anunciado ela 
Comissão na sua comunicação de 11 de 
dezembro de 2019 intitulada «Pacto 
Ecológico Europeu». Nessa proposta 
legislativa (pós-Euro 6), as normas 
relativas aos poluentes atmosféricos 
devem ser aplicáveis a todos os veículos, 
independentemente do tipo de motor ou 
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do combustível que utilizam, e deve ser 
assegurada a sua permanente 
observância. As normas devem incidir em 
todos os poluentes pertinentes, incluindo 
o amoníaco.

Or. en

Alteração 52
Mohammed Chahim

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) É fundamental que a Comissão 
estabeleça, até 1 de junho de 2021, o mais 
tardar, requisitos ambiciosos e sólidos 
para o equipamento de medição PEMS 
que pode ser utilizado para ensaios RDE. 
Tais requisitos devem garantir a 
utilização do melhor equipamento PEMS 
disponível para assegurar uma medição 
exata dos poluentes atmosféricos, , 
incluindo NOx e número de partículas 
(PN). Com a publicação dos requisitos 
aplicáveis ao equipamento PEMS, o fator 
de conformidade definitivo tornar-se-á 
obsoleto e deixará de ser aplicável aos 
ensaios RDE, o mais tardar, a partir de 
1 de janeiro de 2022.

Or. en

Alteração 53
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Com vista a reduzir a poluição 
atmosférica, é necessário rever em baixa 
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as normas que limitam as emissões de 
NOx (e de outras partículas) à luz da 
proposta legislativa pós-Euro 6. Em 
consequência, é da máxima importância 
que a Comissão apresente a proposta 
legislativa pós-Euro 6 logo que possível e, 
o mais tardar, até junho de 2021, em 
consonância com os compromissos 
assumidos no âmbito do Pacto Ecológico 
Europeu, para estabelecer uma via no 
sentido da mobilidade sem emissões.

Or. en

Alteração 54
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Com vista a reduzir a poluição 
atmosférica, é necessário rever em baixa 
as normas que limitam as emissões de 
NOx (e de outras partículas) à luz da 
proposta legislativa pós-Euro 6. Em 
consequência, é da máxima importância 
que a Comissão apresente a proposta 
legislativa pós-Euro 6 logo que possível e, 
o mais tardar, até junho de 2021, em 
consonância com os compromissos 
assumidos no âmbito do Pacto Ecológico 
Europeu.

Or. en

Alteração 55
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Considerando 11
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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 
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 

(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 (TFEU) 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. A delegação deve ainda 
incluir a alteração do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 a fim de rever as margens de 
erro, para refletir o progresso técnico nos 
PEMS;. 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 
recebem 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.
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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.

Or. en

Justificação

Não há qualquer justificação para alterar seja o que for no Regulamento (CE) n.º 715/2007 
relativo à informação sobre reparação e manutenção, uma vez que todas as disposições nesta 
matéria foram agora transferidas para o novo regulamento-quadro relativo à homologação, 
o Regulamento (UE) 2018/858. A Comissão já começou a trabalhar em possíveis medidas 
para pós-Euro 6. Afigura-se desnecessária a delegação para rever procedimentos de medição 
de partículas/ recalibrar os valores-limite baseados na massa de partículas/ introduzir 
valores-limite baseados no número de partículas antes de uma proposta pós-Euro 6.

Alteração 56
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

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 

(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 (TFEU) 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 
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à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
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.

à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
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,incluindo margens de erro,  no 
sentido da baixa, para refletir o progresso 
técnico nos PEMS, o trabalho em curso 
relativamente à sua normalização 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.

Or. en

Alteração 57
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 



PE646.951v01-00 36/64 AM\1197619PT.docx

PT

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 
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 

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 (TFEU) 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 
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 
recalibrar os 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.
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elaboração dos atos delegados.

Or. en

Alteração 58
Bas Eickhout

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

Alteração 59
Kateřina Konečná

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 

Estas obrigações abrangem o cumprimento 
dos limites de emissão definidos no 
anexo I. Para efeitos da determinação da 
conformidade com os limites de emissão 
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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.»;

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 ou, 
quando especificado, pela soma do fator 
de conformidade aplicável e da margem 
de erro. O resultado deve ser consentâneo 
com os limites de emissão Euro 6 
estabelecidos no quadro 2 do mesmo 
anexo.»;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa restabelecer o princípio da «margem» na legislação em vigor, a 
saber, o Regulamento (UE) 2016/646 (no caso do NOx) e o Regulamento (UE) 2018/1832 (no 
caso do PN). A legislação em vigor divide claramente o fator de conformidade em duas 
partes: a meta para o fabricante do veículo (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado ao 
limite efetivo de emissões no tubo de escape) e a variabilidade dos sistemas portáteis de 
medição das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 60
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

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 

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 
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limites de emissão Euro 6 estabelecidos no 
quadro 2 do mesmo anexo.»;

limites de emissão Euro 6 estabelecidos no 
quadro 2 do mesmo anexo. A margem de 
erro deve ser igual a zero em 31 de 
dezembro de 2022;

Or. en

Alteração 61
Miriam Dalli

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. 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 temporário 
estabelecido no quadro 2-A do anexo I até 
este ser completamente suprimido, em 
31 de dezembro de 2021. O resultado deve 
manter-se abaixo dos limites de emissão 
Euro 6 estabelecidos no quadro 2 do 
mesmo anexo.»;

Or. en

Alteração 62
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2 de julho de 2007, se 
um fabricante assim o requerer, as 
autoridades nacionais não podem, por 
motivos relacionados com as emissões ou o 
consumo de combustível dos veículos, 
recusar a homologação CE ou nacional de 
um novo modelo de veículo, ou proibir a 
matrícula, a venda ou a entrada em 
circulação de um veículo novo, se este 
satisfizer o disposto no presente 
regulamento, em especial os valores-limite 
Euro 5 constantes do quadro 1 do anexo I 
ou os valores-limite Euro 6 constantes do 
quadro 2 do anexo I, nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 4.º, n.º 1.»

1. A partir de 2 de julho de 2007, se 
um fabricante assim o requerer, as 
autoridades nacionais não podem, por 
motivos relacionados com as emissões ou o 
consumo de combustível dos veículos, 
recusar a homologação CE ou nacional de 
um novo modelo de veículo, ou proibir a 
matrícula, a venda ou a entrada em 
circulação de um veículo novo, se este 
satisfizer o disposto no presente 
regulamento, em especial os valores-limite 
Euro 5 constantes do quadro 1 do anexo I 
ou os valores-limite Euro 6 constantes do 
quadro 2 do anexo I.»

Or. en

Alteração 63
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Durante qualquer ensaio RDE válido, a 
conformidade com os valores-limite Euro 
6 deve ser determinada tendo em conta o 
fator de conformidade específico para os 
poluentes estabelecido no quadro 2-A do 
anexo I, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, segundo parágrafo.

Suprimido

Or. en

Alteração 64
Miriam Dalli
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Durante qualquer ensaio RDE válido, a 
conformidade com os valores-limite Euro 6 
deve ser determinada tendo em conta o 
fator de conformidade específico para os 
poluentes estabelecido no quadro 2-A do 
anexo I, em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 1, segundo parágrafo.

Durante qualquer ensaio RDE válido, a 
conformidade com os valores-limite Euro 6 
deve ser determinada tendo em conta o 
fator de conformidade temporário 
específico para os poluentes estabelecido 
no quadro 2-A do anexo I, até este ser 
completamente suprimido, em 31 de 
dezembro de 2021, em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, segundo parágrafo.

Or. en

Alteração 65
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Durante qualquer ensaio RDE válido, a 
conformidade com os valores-limite Euro 6 
deve ser determinada tendo em conta o 
fator de conformidade específico para os 
poluentes estabelecido no quadro 2-A do 
anexo I, em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 1, segundo parágrafo.

A conformidade com os valores-limite 
Euro 6 deve ser determinada com recurso 
a um ensaio RDE válido. Até 1 de janeiro 
de 2022, o mais tardar, o ensaio RDE terá 
em conta o fator de conformidade 
específico para os poluentes estabelecido 
no quadro 2-A do anexo I, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, 
segundo parágrafo.

Or. en

Alteração 66
Bas Eickhout
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de setembro de 2015, e de 
1 de setembro de 2016 no que diz respeito 
aos veículos das classes II e III da 
categoria N1 e da categoria N2, as 
autoridades nacionais devem, no caso de 
veículos novos que não satisfaçam o 
disposto no presente regulamento e, em 
especial, os valores-limite Euro 6 
constantes do quadro 2 do anexo I 
["determinado em conformidade com o 
n.º 4, segundo parágrafo"], considerar que 
os certificados de conformidade deixam de 
ser válidos para efeitos do disposto no 
artigo 18.º da Diretiva 2007/46/CE e, por 
motivos relacionados com as emissões ou o 
consumo de combustível, proibir a 
matrícula, a venda ou a entrada em 
circulação desses veículos.

A partir de 1 de setembro de 2015, e de 
1 de setembro de 2016 no que diz respeito 
aos veículos das classes II e III da 
categoria N1 e da categoria N2, as 
autoridades nacionais devem, no caso de 
veículos novos que não satisfaçam o 
disposto no presente regulamento e, em 
especial, os valores-limite Euro 6 
constantes do quadro 2 do anexo I, 
considerar que os certificados de 
conformidade deixam de ser válidos para 
efeitos do disposto no artigo 18.º da 
Diretiva 2007/46/CE e, por motivos 
relacionados com as emissões ou o 
consumo de combustível, proibir a 
matrícula, a venda ou a entrada em 
circulação desses veículos.

Or. en

Alteração 67
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Durante qualquer ensaio RDE válido, a 
conformidade com os valores-limite 
Euro 6 deve ser determinada tendo em 
conta o fator de conformidade específico 
para os poluentes estabelecido no 
quadro 2-A do anexo I, em conformidade 
com o artigo 4.º, n.º 1, segundo 
parágrafo.»;

Suprimido
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Or. en

Alteração 68
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Durante qualquer ensaio RDE válido, a 
conformidade com os valores-limite Euro 6 
deve ser determinada tendo em conta o 
fator de conformidade específico para os 
poluentes estabelecido no quadro 2-A do 
anexo I, em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 1, segundo parágrafo.»;

Durante qualquer ensaio RDE válido, a 
conformidade com os valores-limite Euro 6 
deve ser determinada tendo em conta o 
fator de conformidade temporário 
específico para os poluentes estabelecido 
no quadro 2-A do anexo I, até este ser 
completamente suprimido, em 31 de 
dezembro de 2021, em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 1, segundo parágrafo.;

Or. en

Alteração 69
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Durante qualquer ensaio RDE válido, a 
conformidade com os valores-limite Euro 6 
deve ser determinada tendo em conta o 
fator de conformidade específico para os 
poluentes estabelecido no quadro 2-A do 
anexo I, em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 1, segundo parágrafo.;

A conformidade com os valores-limite 
Euro 6 deve ser determinada com recurso 
a um ensaio RDE válido. Até 1 de janeiro 
de 2022, o mais tardar, o ensaio RDE terá 
em conta o fator de conformidade 
específico para os poluentes estabelecido 
no quadro 2-A do anexo I, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, 
segundo parágrafo.

Or. en
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Alteração 70
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 14.º-A, a fim de adotar as 
seguintes medidas com base nos 
resultados do Programa de Medição de 
Partículas da UNECE, conduzido sob os 
auspícios do Fórum Mundial para a 
Harmonização das Regulamentações 
Aplicáveis a Veículos, sem baixar o nível 
de proteção do ambiente na União:

Suprimido

a) Alterar o presente regulamento 
para efeitos da revisão dos valores-limite 
da massa de partículas e do número de 
partículas estabelecidos no anexo I;
b) Complementar o presente 
regulamento com a adoção de um 
procedimento de medição revisto para o 
número de partículas.

Or. en

Alteração 71
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Complementar o presente 
regulamento a fim de adaptar os 
procedimentos, ensaios e requisitos, bem 

a) Complementar o presente 
regulamento a fim de adaptar os 
procedimentos, ensaios e requisitos, bem 
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como os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões, para refletir 
adequadamente as emissões em condições 
reais de condução;

como os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões, para refletir 
adequadamente as emissões em condições 
reais de condução em todas as condições 
normais de utilização, nomeadamente em 
caso de condições de temperatura e 
altitude que exijam o máximo dos 
melhores equipamentos PEMS, 
eliminando o máximo possível de ganho 
de altitude positiva acumulado durante o 
trajeto, eliminando o fator de 
conformidade adicional de 1,6 para 
emissões poluentes medidas em condições 
ambientais extremas e respondendo a 
picos de partículas perigosos resultantes 
da limpeza de filtros;

Or. en

Alteração 72
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Complementar o presente 
regulamento a fim de adaptar os 
procedimentos, ensaios e requisitos, bem 
como os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões, para refletir 
adequadamente as emissões em condições 
reais de condução;

a) Complementar o presente 
regulamento a fim de adaptar os 
procedimentos, ensaios e requisitos, bem 
como os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões, para refletir 
adequadamente as emissões em condições 
reais de conduçãoem consonância com as 
normas ISO;

Or. en

Alteração 73
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10



PE646.951v01-00 46/64 AM\1197619PT.docx

PT

Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Alterar o presente regulamento no 
sentido de estabelecer, o mais tardar, em 
1 de junho de 2021, requisitos ambiciosos 
para equipamento de medição PEMS 
baseados nas melhores técnicas 
disponíveis, a fim de assegurar a medição 
rigorosa dos poluentes atmosféricos e 
cessar a aplicação dos fatores de 
conformidade definitivos no ensaio RDE 
a partir de 1 de janeiro de 2022, o mais 
tardar.

Or. en

Alteração 74
Jan Huitema

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Alterar o presente regulamento no 
sentido de estabelecer requisitos 
ambiciosos para equipamento de medição 
PEMS baseados nas melhores técnicas 
disponíveis, a fim de assegurar a medição 
rigorosa dos poluentes atmosféricos . Os 
resultados dessas medições serão 
apresentados num formulário 
harmonizado e disponibilizados ao 
público, em linha, em toda a União.

Or. en

Alteração 75
Edina Tóth, András Gyürk
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.»;

Suprimido

Or. en

Alteração 76
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.»;

Suprimido

Or. en

Alteração 77
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
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fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes e as margens de erro 
estabelecidos no quadro 2-A do anexo I, 
com o objetivo de reduzir a margem de 
erro a zero logo que possível e, o mais 
tardar, até 31 de dezembro de 2022.»;

Or. en

Alteração 78
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.»;

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de rever as margens de erros para  os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I à luz do progresso técnico, tendo 
em conta as incertezas técnicas inerentes 
à utilização de sistemas portáteis de 
medição das emissões (PEMS).»;

Or. en

Justificação

As questões relativas às emissões de partículas estão a ser abordadas pelo grupo PMP em 
Genebra, em preparação para uma proposta da Comissão para o pós-Euro 6. Por 
conseguinte, e conforme referido no ponto 2, o pedido de poderes delegados é irrelevante. 
Acresce que os valores da massa de partículas e do número de partículas, bem como o 
procedimento de medição do número de partículas, constituem elementos essenciais da 
legislação, que deve ser adotada através do processo legislativo ordinário e não através de 
atos delegados.

Alteração 79
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
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Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade temporários para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I até à sua completa supressão 
em 31 de dezembro de 2021.»;

Or. en

Alteração 80
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

b) Alterar o presente regulamento  
(mediante a revisão das margens de erro) 
a fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

Or. en

Alteração 81
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de rever anualmente em baixa os 
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fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

Or. en

Alteração 82
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de rever anualmente em baixa os 
fatores de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.»;

Or. en

Alteração 83
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.»;

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico as 
margens de erro para os poluentes 
estabelecidos no quadro 2-A do anexo I.»;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa restabelecer o princípio da «margem» na legislação em vigor, a 
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saber, o Regulamento (UE) 2016/646 (no caso do NOx) e o Regulamento (UE) 2018/1832 (no 
caso do PN). A legislação em vigor divide claramente o fator de conformidade em duas 
partes: a meta para o fabricante do veículo (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado ao 
limite efetivo de emissões no tubo de escape) e a variabilidade dos sistemas portáteis de 
medição das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 84
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.o 715/2007
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No artigo 14.º, é inserido o 
seguinte número:
«3-A. No exercício dos seus poderes 
referidos no n.º 3, a Comissão deve ter em 
conta as normas eventualmente adotadas 
pelo Comité Europeu de Normalização 
(CEN) que garantam uma abordagem 
tecnicamente segura da avaliação da 
incerteza da medição das emissões em 
condições reais de condução no que diz 
respeito às emissões de gases e de 
partículas e da verificação de uma 
margem específica de erro para 
aplicações PEMS. »

Or. en

Alteração 85
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No artigo 14.º, é aditado o n.º 5-A:
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«5-A. O mais tardar, até junho de 2021, 
e tendo em vista o reforço da observância 
das normas de qualidade do ar da União 
pelos Estados-Membros, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta destinada a 
reduzir os limites de emissão fixados no 
anexo I e a cobrir os restantes poluentes, 
para todos os tipos de combustíveis e 
motopropulsores em todas as condições de 
condução. Os novos limites de emissão e 
as medidas de acompanhamento, bem 
como a respetiva entrada em vigor, devem 
ser coerentes com uma via no sentido da 
mobilidade sem emissões de 2025 em 
diante e com ambição de poluição zero da 
União.»

Or. en

Alteração 86
Bas Eickhout

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

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

Or. en
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Alteração 87
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão terá em conta as 
normas eventualmente adotadas pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN) 
que assegurem uma abordagem 
tecnicamente sólida para avaliar a 
incerteza da medição RDE no que 
respeita às emissões de gases e de 
partículas, com o objetivo de requerer a 
utilização das normas em causa no 
âmbito do presente regulamento para que 
uma autoridade pertinente verifique uma 
margem de incerteza específica para 
aplicações PEMS e considere se são 
suficientes para reduzir as margens de 
erro específicas indicadas no quadro 2-A 
do anexo I do presente regulamento ou se 
têm condições para complementar essas 
margens específicas.

Or. en

Justificação

Sob reserva da aprovação do projeto de norma, o trabalho do CEN está concluído e deve dar 
origem a uma norma no final de 2020. A norma visa estabelecer um fator de incerteza para 
medições RDE suscetível de substituir ou complementar as margens específicas.

Alteração 88
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2 – Coluna 6
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Texto em vigor

Massa de óxidos de azoto (NOx)

L4

(mg/km)

PI CI

60 80
60 80
75 105
82 125
82 125

Alteração

No anexo I do Regulamento (CE) n.º 715/2007, o quadro 2 é alterado do seguinte modo:
Massa de óxidos de azoto (NOx)

L4

(mg/km)

PI CI

60 60
60 60
75 75
82 82
82 82

Legenda dos símbolos utilizados: PI = ignição comandada, CI = ignição por compressão

Or. en

Alteração 89
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I - quadro 2-A
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Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 90
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 2

Texto da Comissão

FC 
poluente
—
definitivo 
(2) 

1,43 1,5 - - -

(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).

Alteração

FC 
poluente—
definitivo 
(2) 

1,32 1,5 - - -

(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).

Or. en

Alteração 91
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
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Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 2

Texto da Comissão

FC 
poluente-
definitivo 
(2) 

1,43 1,5 - - -

(2) FC poluente-definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).

Alteração

FC 
poluente-
temp (2) 

1,32 1,5 - - -

(2) FC poluente-temp é o fator de conformidade temporário utilizado para determinar a conformidade com 
os limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS) até à sua completa supressão, em 31 de dezembro de 2021.

Or. en

Justificação

Any measurement equipment has a margin of error, even under laboratory conditions, and 
manufacturers already take this into account when designing vehicles to meet regulatory 
limits. For that reason, no conformity factor can be applied in the context of the RDE test 
procedure without a clear end date.

A temporary conformity factor of maximum 1.32 might be considered to be applied until its 
complete phase-out by 31 December 2021. Based on the knowledge shared by JRC itself in 
December 2019 lowering the margin to 0.32 is reasonable.

Furthermore, standards are there to provide legal stability and to be followed, and should not 
be undermined by using conformity factors or other deviation mechanism whatever their 
name is.

Alteração 92
Jan Huitema

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 2
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Texto da Comissão

FC 
poluente
—
definitivo 
(2)

1,43 1,5 - - -

(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).

Alteração

FC 
poluente
—
definitiv
o (2)

1 + 
margem de 
erro 
(margem = 
0,32*)

1 + 
margem 
de erro 
(margem 
= 0,5*)

- - -

* A rever em baixa, com base na avaliação iminente do Centro Comum de Investigação.
(2) FC poluente-definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).Por conseguinte, é expresso enquanto 1 + uma margem de 
erro.

Or. en

Alteração 93
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 2

Texto da Comissão

FC 
poluente
—
definitivo 
(2)

1,43 1,5 - - -

(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
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portáteis de medição das emissões (PEMS).

Alteração

FC 
poluente—
definitivo 
(2)

1 + 
margem 
de erro 
(margem 
= 0,43)

1 + 
margem 
de erro 
(marge
m = 0,5)

- - -

(2) FC poluente-definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS), que é expresso como uma margem de erro.

Or. en

Alteração 94
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 2

Texto da Comissão

FC 
poluente
—
definitivo 
(2)

1,43 1,5 - - -

(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).

Alteração

FC 
poluente—
definitivo 
(2)

1 + 
margem 
com 
margem 
= 0,43(2-

A))

1 + 
margem 
com 
margem 
= 0,5(2-

A))

- - -

(2) FC poluente-definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, expresso como a soma da meta para o desempenho do veículo em termos de 
emissões e que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas portáteis de 
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medição das emissões (PEMS) (ou seja, margem de erro).
(2-A) A Comissão terá em conta as normas eventualmente adotadas pelo Comité Europeu de 
Normalização (CEN) que assegurem uma abordagem tecnicamente sólida para avaliar a incerteza da 
medição RDE no que respeita às emissões de gases e de partículas, com o objetivo de requerer a 
utilização das normas em causa no âmbito do presente regulamento para que uma autoridade pertinente 
verifique uma margem de incerteza específica para aplicações PEMS e considere se são suficientes para 
reduzir as margens de erro específicas indicadas no quadro 2-A do anexo I do presente regulamento ou 
se têm condições para complementar essas margens específicas.

Or. en

Alteração 95
Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Liese, Andreas Glück, Ulrike Müller, Jens 
Gieseke, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 2

Texto da Comissão

FC 
poluente
—
definitivo 
(2)

1,43 1,5 - - -

(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).

Alteração

FC 
poluente-
definitivo 
(2) 

1 + 
margem 
de erro 
(margem 
= 
[0,43](2-

A))

1 + 
margem 
de erro 
(marge
m = 0,5)

- - -

(2) FC poluente-definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).Por conseguinte, é expresso enquanto 1 + uma margem de 
erro.
(2-A) A fim de verificar uma margem de erro individual de sistemas PEM para complementar ou 
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substituir as margens no quadro 2-A do anexo do presente regulamento, a Comissão terá em conta 
quaisquer normas do CEN que determinem uma norma de desempenho PEMS respeitante à medição de 
NOx e PN.

Or. en

Justificação

A margem de erro deve manter-se em 0,43 enquanto os dispositivos de medição não sofrerem 
melhorias técnicas ou enquanto tais melhorias não estiverem refletidas numa norma de 
desempenho PEMS do CEN.

Alteração 96
Edina Tóth, András Gyürk

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 2

Texto da Comissão

FC 
poluente
—
definitivo 
(2)

1,43 1,5 - - -

(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).

Alteração

FC 
poluente—
definitivo 
(2)

1 + 
margem 
de erro 
(margem 
= [0,43])

1 + 
margem 
de erro 
(marge
m = 0,5)

- - -

(2) FC poluente-definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS). Por conseguinte, é expresso enquanto 1 + uma margem de 
erro.

Or. en
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Alteração 97
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Ondřej Knotek

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 2

Texto da Comissão

FC 
poluente
—
definitivo 
(2)

1,43 1,5 - - -

(2) FC poluente—definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS).

Alteração

FC 
poluente
—
definitivo 
(2)

1 + 
margem 
de erro 
(margem 
=[0,43]*)

1 + 
margem 
de erro 
(marge
m 
=[0,5]*)

- - -

* A rever em baixa para o valor proposto pelo relatório do CCI logo que este seja publicado.
(2) FC poluente-definitivo é o fator de conformidade utilizado para determinar a conformidade com os 
limites de emissão Euro 6, que tem em conta as incertezas técnicas associadas à utilização dos sistemas 
portáteis de medição das emissões (PEMS). É expresso enquanto 1 + margem de erro.

Or. en

Alteração 98
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 3

Texto da Comissão

FC 2,1 1,5 - - -



PE646.951v01-00 62/64 AM\1197619PT.docx

PT

poluente-
temp (3)

(3) FC poluente—temp é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do 
fabricante, em alternativa ao FC poluente-definitivo em causa, durante um período de 5 anos e 4 meses 
a contar das datas especificadas no artigo 10.º, n.os 4 e 5.».

Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Jan Huitema

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 3

Texto da Comissão

FC 
poluente-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3) FC poluente—temp é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do 
fabricante, em alternativa ao FC poluente-definitivo em causa, durante um período de 5 anos e 4 meses 
a contar das datas especificadas no artigo 10.º, n.os 4 e 5.».

Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 100
Miriam Dalli

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 3
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Texto da Comissão

FC 
poluente-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3) FC poluente—temp é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do 
fabricante, em alternativa ao FC poluente-definitivo em causa, durante um período de 5 anos e 4 meses 
a contar das datas especificadas no artigo 10.º, n.os 4 e 5.».

Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

É inaceitável que as aclamadas incertezas inerentes à utilização de dispositivos PEMS sejam 
utilizadas à custa da saúde pública e permitam que os veículos emitam mais do que o dobro 
das emissões de NOx fixadas para a norma Euro 6. Este fator de conformidade 2,1 foi 
anulado pelo acórdão do Tribunal Geral, pelo que é necessário eliminar este fator de 
conformidade de 2,1 introduzido pelo Regulamento (UE) 2016/646.

Alteração 101
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – quadro 2-A – linha 3

Texto da Comissão

FC 
poluente-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3) FC poluente-temp é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do fabricante, 
em alternativa ao FC poluente-definitivo em causa, durante um período de 5 anos e 4 meses a contar das 
datas especificadas no artigo 10.º, n.os 4 e 5.».

Alteração

FC 
poluente-

2,1 1 + mar
gem, em 
que 

- - -
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temp (3) margem 
= 0,5 

(3) FC poluente-temp é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do fabricante, 
em alternativa ao FC poluente-definitivo em causa, durante um período de 5 anos e 4 meses a contar das 
datas especificadas no artigo 10.º, n.os 4 e 5.».

Or. en


