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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O presente parecer da Comissão dos Transportes da Comissão do Ambiente, competente quanto 
à matéria de fundo, tornou-se necessário na sequência de um acórdão de um órgão jurisdicional 
da UE.

No acórdão de 13 de dezembro de 2018 concluiu-se que os fatores de conformidade para a 
homologação nos termos do Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1 não devam ter sido introduzidos através do procedimento de comitologia. Pelo 
contrário, devia-se ter optado pelo processo legislativo ordinário. Por outro lado, este acórdão 
foi alvo de recurso e o processo ainda está a decorrer. No entanto, a Comissão decidiu apresentar 
paralelamente uma proposta legislativa tendo em vista a introdução de fatores de conformidade.

O relator de parecer congratula-se com o facto de, com a presente proposta legislativa, a 
Comissão pretender dar segurança jurídica e fiabilidade tanto aos produtores como aos 
consumidores. Segundo o relator de parecer, tal também inclui que os fabricantes e os 
consumidores devem poder continuar a basear-se nos fatores de conformidade já conhecidos 
do procedimento de comitologia.

O relator de parecer gostaria de sugerir que, doravante, os fatores de conformidade sejam 
claramente separados das tolerâncias de medição e exprimiu esta sugestão apresentando 
propostas de alteração.

1 Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 
2007, 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 171 de 29.6.2007, p. 1).

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

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 

(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 



PE644.889v01-00 4/10 PA\1194537PT.docx

PT

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.

reduções substanciais das emissões 
abrangidas pela presente regulamentação 
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 alcançar novas 
reduções de emissões.

Or. de

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comissão efetuou uma análise 
pormenorizada dos procedimentos, dos 
ensaios e dos requisitos de homologação 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 692/2008, com base nas suas próprias 
atividades de investigação e em informação 
externa, e concluiu que as emissões 
geradas em condições reais de condução 
em estrada por veículos Euro 5/6 excedem 
substancialmente as emissões medidas no 
âmbito do Novo Ciclo de Condução 
Europeu (NEDC) regulamentar, em 
especial no que diz respeito às emissões de 
NOx dos veículos a diesel.

(4) A Comissão efetuou uma análise 
pormenorizada dos procedimentos, dos 
ensaios e dos requisitos de homologação 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 692/2008, com base nas suas próprias 
atividades de investigação e em informação 
externa, e concluiu que as emissões 
geradas em condições reais de condução 
em estrada por veículos Euro 5/6 excedem 
substancialmente as emissões medidas em 
alguns veículos no âmbito do Novo Ciclo 
de Condução Europeu (NEDC) 
regulamentar, em especial no que diz 
respeito às emissões de NOx dos veículos a 
diesel.

Or. de

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em consequência, a Comissão 
desenvolveu uma nova metodologia para 
ensaiar as emissões dos veículos em 
condições reais de condução — o 

(5) Em consequência, a Comissão 
desenvolveu uma nova metodologia para 
ensaiar as emissões dos veículos em 
condições reais de condução — o 
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procedimento de ensaio das emissões em 
condições reais de condução (RDE). Este 
procedimento foi introduzido pelos 
Regulamentos (UE) 2016/42718 e (UE) 
2016/646 da Comissão19, que foram 
subsequentemente integrados no 
Regulamento (UE) 2017/1151 e 
melhorados pelo Regulamento (UE) 
2017/1154 da Comissão20.

procedimento de ensaio das emissões em 
condições reais de condução (RDE). Este 
procedimento foi introduzido pelos 
Regulamentos (UE) 2016/42718 e (UE) 
2016/64619 da Comissão, que foram 
subsequentemente integrados no 
Regulamento (UE) 2017/1151 e 
melhorados pelos regulamentos (UE) 
2017/115420 e 2018/183220a da Comissão.

__________________ __________________
18 Regulamento (UE) 2016/427 da 
Comissão, de 10 de março 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 82 de 31.3.2016, p. 1.

18 Regulamento (UE) 2016/427 da 
Comissão, de 10 de março 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 82 de 31.3.2016, p. 1.

19 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.

19 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.

20 Regulamento (UE) 2017/1154 da 
Comissão, de 7 de junho de 2017, que 
altera o Regulamento (UE) 2017/1151 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 que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008 e a 
Diretiva 2007/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito 
às emissões em condições reais de 
condução dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 6) (JO  
L 175 de 7.7.2017, p. 708.

20  Regulamento (UE) 2017/1154 da 
Comissão, de 7 de junho de 2017, que 
altera o Regulamento (UE) 2017/1151 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 que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008 e a 
Diretiva 2007/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito 
às emissões em condições reais de 
condução dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 6) (JO L 
175 de 7.7.2017, p. 708).
Regulamento (UE) 2018/1832 da 
Comissão, de 5 de novembro de 2018, que 
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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) 
2017/1151 da Comissão com o objetivo de 
melhorar os ensaios e procedimentos de 
homologação no que respeita às emissões 
dos veículos ligeiros de passageiros e 
comerciais, incluindo os que dizem 
respeito à conformidade em circulação e 
às emissões reais de condução, e de 
introduzir dispositivos para a 
monitorização do consumo de combustível 
e energia elétrica (JO L 301 de 29.6.2007, 
p. 1).

Or. de

Justificação

Não se incluiu nenhuma referência ao quarto regulamento RDE.

Alteração 4

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, a fim de ter em conta a incerteza 
estatística e técnica das medições 
propriamente ditas e das tolerâncias de 
medição (“error margin”) dos sistemas 
portáteis de medição das emissões 
(PEMS). O fator de conformidade (CF = 
1) deve ser claramente distinto da 
tolerância de medição (“error margin”) 
associada a um aparelho técnico.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2016/646 da 
Comissão, de 20 de abril de 2016, que 

21 Regulamento (UE) 2016/646 da 
Comissão, de 20 de abril de 2016, que 
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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.

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. de

Alteração 5

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 
diziam respeito a um elemento essencial do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007. Em 
relação a este acórdão existe um recurso 
que se encontra pendente.

__________________ __________________
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. de

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8
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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 no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 os fatores 
de conformidade e a tolerância de 
medição dos PEMS.

Or. de

Alteração 7

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 examinar regularmente os 
fatores de conformidade definitivos e a 
tolerância de medição (“error margin”) à 
luz do progresso técnico dos veículos a 
motor e dos instrumentos de medição de 
emissões (PEMS) e utilizá-los para 
futuros atos legislativos.

Or. de

Alteração 8

Proposta de regulamento
Anexo I
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Regulamento (CE) n.º 715/2007
Quadro 2-A

Texto da Comissão

Quadro 2-A: Fatores de conformidade das emissões em condições reais de condução

Óxidos de 
azoto (NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarboneto
s totais (THC)

Hidrocarboneto
s e óxidos de 
azoto 
combinados 
(THC +  NOx)

FC poluente -
definitivo

(2)
1,43 1,5

FC poluente -
definitivo

(3)
2,1 1,5

(1) As emissões de CO devem ser medidas e registadas em todos os ensaios RDE.
(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).
(3) FC poluente -temporário  é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do 
fabricante, como alternativa ao FC poluente -definitivo durante um período de 5 anos e 4 meses a contar 
das datas especificadas no artigo 10.º, n.ºs 4 e 5.»

Alteração

Quadro 2-A: Fatores de conformidade das emissões em condições reais de condução

Óxidos de 
azoto (NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarboneto
s totais (THC)

Hidrocarboneto
s e óxidos de 
azoto 
combinados 
(THC +  NOx)

FC poluente -
definitivo

(2)
1+0,43 1+0,5

FC poluente -
definitivo

(3)
2,1 1 +0,5

(1) As emissões de CO devem ser medidas e registadas em todos os ensaios RDE.
(2) FC poluente -definitivo é o fator de conformidade que corresponde à soma do valor a respeitar e de 
uma tolerância de medição, 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).
(3) FC poluente -temporário é o fator de conformidade temporário que pode ser utilizado, a pedido do 
fabricante, como alternativa ao FC poluente -definitivo durante um período de 5 anos e 4 meses a contar 
das datas especificadas no artigo 10.º, n.ºs 4 e 5.»
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Or. de

Justificação

O fator de conformidade deve corresponder a 1, devendo ser complementado por uma 
tolerância de medição de 0,43 ou 0,5, respetivamente. Tal deve ser esclarecido através de 
uma separação clara dos dois valores. A proposta da Comissão é ambígua na medida em que 
dá a impressão de que o fator de conformidade corresponde a 1,43 ou a 1,5.


