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Alteração 325
Debora Serracchiani

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 5 – ponto 5.3 – travessão 8-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pressão dos pneus recomendada

Or. en

Justificação

Esta informação consta na etiqueta no painel do veículo, bem como no manual do utilizador 
do veículo. Esta será a referência segundo a qual os inspetores determinarão se os pneus têm 
a pressão adequada.

Alteração 326
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1.8

Texto da Comissão

1.8 Óleo dos travões Medição da temperatura 
de ebulição ou do teor de 
água

a) Temperatura de 
ebulição do óleo dos 
travões muito baixa ou 
teor de água do óleo dos 
travões muito alto.
b) Óleo dos travões 
contaminado.
c) Óleo dos travões 
insuficiente.

Alteração do Parlamento

Suprimido

Or. de

Justificação

Até à presente data, ainda não existe um método de inspeção adequado para a inspeção do 
óleo dos travões. Por conseguinte, a introdução deste método é rejeitada.
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Alteração 327
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1.8 – alínea a)

Texto da Comissão

1.8. Óleo dos travões Medição da temperatura 
de ebulição ou do teor de 
água

a) Temperatura de 
ebulição do óleo dos 
travões muito baixa ou 
teor de água do óleo dos 
travões muito alto.

Alteração do Parlamento

1.8. Óleo dos travões Medição da temperatura 
de ebulição ou do teor de 
água

a) Temperatura de 
ebulição do óleo dos 
travões muito baixa.

Or. en

Justificação

É importante assegurar a verificação exata do óleo dos travões, para evitar resultados 
enganosos ou até mesmo perigosos.

Alteração 328
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.3 – alínea a)

Texto da Comissão

3.3. Espelhos ou 
dispositivos retrovisores

Inspeção visual a) Espelho ou 
dispositivo inexistente ou 
não montado de acordo 
com os requisitos.

Alteração do Parlamento

3.3. Espelhos ou 
dispositivos retrovisores

Inspeção visual a) Espelho ou 
dispositivo inexistente ou 
não montado de acordo 
com os requisitos, 
incluindo os indicados na 
Diretiva 2007/38/CE 
relativa à retromontagem 
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de espelhos em veículos 
pesados de mercadorias 
matriculados na 
Comunidade.

Or. en

Justificação

No seu Relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a implementação da Diretiva 
2007/38/CE relativa à retromontagem de espelhos em veículos pesados de mercadorias 
matriculados na Comunidade, a Comissão assinalou que a maioria dos Estados-Membros
não dispõe de informações pormenorizadas sobre o número de veículos que reprovou na 
inspeção periódica devido ao incumprimento dos requisitos de retroequipamento. No entanto, 
os requisitos de retroequipamento são fundamentais para a segurança rodoviária e deveriam 
ser incluídos na inspeção.

Alteração 329
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.2

Texto da Comissão

4.1.2. Alinhamento Determinar a regulação 
horizontal de cada farol 
com as luzes de 
cruzamento (médios) 
acesas, utilizando um 
dispositivo de regulação 
de faróis ou um painel.

Regulação do farol fora 
dos limites estabelecidos 
nos requisitos

Alteração do Parlamento

4.1.2. Alinhamento Determinar a regulação 
horizontal e vertical de 
cada farol com as luzes de 
cruzamento (médios) 
acesas, utilizando um 
dispositivo de regulação 
de faróis e um dispositivo 
de controlo eletrónico 
para controlar o 
funcionamento dinâmico, 
quando relevante.

a) Regulação do farol fora 
dos limites estabelecidos 
nos requisitos

b) Verificação do 
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alinhamento e do 
funcionamento do 
sistema dinâmico do farol

Or. en

Alteração 330
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.3

Texto da Comissão

4.1.3. Interruptores Inspeção visual e em 
funcionamento

a) Interruptor sem 
funcionar de acordo com 
os requisitos (número de 
faróis acesos ao mesmo 
tempo) 
b) Mau funcionamento 
do dispositivo de 
comando

Alteração do Parlamento

4.1.3. Interruptores Inspeção visual e em 
funcionamento, 
utilizando, quando 
apropriado, um 
dispositivo de controlo 
eletrónico 

a) Interruptor sem 
funcionar de acordo com 
os requisitos (número de 
faróis acesos ao mesmo 
tempo) 

b) Mau 
funcionamento do 
dispositivo de comando

Or. en

Alteração 331
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
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Anexo II – ponto 4.1.5

Texto da Comissão

4.1.5. Dispositivos de 
regulação da inclinação 
(se obrigatórios) 

Inspeção visual e em 
funcionamento, se 
possível

a) Dispositivo sem 
funcionar

b) Dispositivo manual 
não utilizável a partir do 
banco do condutor

Alteração do Parlamento

4.1.5. Dispositivos de 
regulação da inclinação 
(se obrigatórios) 

Inspeção visual e em 
funcionamento, 
utilizando, quando 
apropriado, um 
dispositivo de controlo 
eletrónico

a) Dispositivo sem 
funcionar

b) Dispositivo manual 
não utilizável a partir do 
banco do condutor

Or. en

Alteração 332
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.3.2

Texto da Comissão

4.3.2. Interruptores Inspeção visual e em 
funcionamento

a) Interruptor sem 
funcionar de acordo com 
os requisitos
b) Mau funcionamento 
do dispositivo de 
comando

Alteração do Parlamento

4.3.2. Interruptores da 
luz do travão de 
emergência

Inspeção visual e em 
funcionamento, utilizando 
um dispositivo de 
controlo eletrónico para 
alterar o valor de entrada 
no sensor do pedal do 

a) Interruptor sem 
funcionar de acordo com 
os requisitos
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travão e examinar, por 
observação, o 
funcionamento da luz do 
travão de emergência

b) Mau funcionamento 
do dispositivo de 
comando
c) Luz do travão de 
emergência sem 
funcionar ou com mau 
funcionamento

Or. en

Alteração 333
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.5.2

Texto da Comissão

4.5.2 Alinhamento(X) Inspeção em 
funcionamento e 
utilizando um dispositivo 
de regulação de faróis

Luz de nevoeiro dianteira 
fora do alinhamento 
horizontal quando o feixe 
luminoso tem uma linha 
de corte

Alteração do Parlamento

4.5.2 Alinhamento(X) Inspeção em 
funcionamento e 
utilizando um dispositivo 
de regulação de faróis

Luz de nevoeiro dianteira 
fora do alinhamento 
horizontal e vertical
quando o feixe luminoso 
tem uma linha de corte

Or. en

Alteração 334
Brian Simpson

Proposta de regulamento
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Anexo II – ponto 5.2.2 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão

5.2.2. Rodas Inspeção visual de ambos 
os lados de cada roda com 
o veículo sobre um poço 
ou num mecanismo de 
elevação

a) Fraturas ou defeitos de 
soldadura

(...)
Alteração do Parlamento

5.2.2. Rodas Inspeção visual de ambos 
os lados de cada roda com 
o veículo sobre um poço 
ou num mecanismo de 
elevação

a) Fraturas ou defeitos de 
soldadura

(...)
e) Roda incompatível com 
o cubo

Or. en

Justificação

Existem questões graves de responsabilidade e de segurança associadas a rodas não 
conformes com as normas ou danificadas em que as rodas são montadas em eixos não 
padronizados. A inspeção de rodas não conformes com o cubo deve ser considerada uma 
questão fundamental de segurança e, portanto, incluída na lista de itens a verificar durante a 
inspeção técnica.

Alteração 335
Debora Serracchiani

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 5.2.3 – coluna 2

Texto da Comissão

5.2.3. Pneus Inspeção visual de todo o 
pneu, fazendo girar a roda 
acima do piso, com o 
veículo sobre um poço ou 
num mecanismo de 
elevação, ou fazendo 
avançar e recuar o veículo 
sobre um poço 
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Alteração do Parlamento

5.2.3. Pneus Inspeção visual de todo o 
pneu, fazendo girar a roda 
acima do piso, com o 
veículo sobre um poço ou 
num mecanismo de 
elevação, ou fazendo 
avançar e recuar o veículo 
sobre um poço 
Medição da pressão do 
pneu com um manómetro 
e comparação da pressão 
com os valores 
especificados pelo 
construtor

Or. en

Justificação

A pressão de um pneu não pode ser verificada sem a utilização de um manómetro. O inspetor 
terá de verificar se a pressão do pneu está em conformidade com os valores recomendados 
pelo construtor do veículo.

Alteração 336
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 5.3.2 – coluna 2

Texto da Comissão

5.3.2 Amortecedores Inspeção visual com o 
veículo sobre um poço ou 
num mecanismo de 
elevação ou utilizando 
equipamento especial, se 
disponível
Alteração do Parlamento

5.3.2 Amortecedores Inspeção visual com o 
veículo sobre um poço ou 
num mecanismo de 
elevação

Or. de
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Alteração 337
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 5.3.2.1 – alínea b)

Texto da Comissão

b) Valores mínimos 
indicados não atingidos

Alteração do Parlamento

b) Valores mínimos 
indicados não atingidos(X)

(X) Indica os valores que 
dizem respeito ao estado 
dos veículos e à aptidão 
destes para circular na 
via pública, mas não são 
considerados essenciais 
numa inspeção técnica.

Or. de

Alteração 338
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 7.11 – coluna 1

Texto da Comissão

7.11
Conta-quilómetros

, se disponível
Alteração do Parlamento

7.11
Conta-quilómetros

, se disponível(X)

(X) Indica os itens que 
dizem respeito ao estado 
dos veículos e à aptidão 
destes para circular na 
via pública, mas não são 
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considerados essenciais 
numa inspeção técnica.

Or. de

Alteração 339
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.1.2

Texto da Comissão

8.2.1.2 Emissões gasosas Medição com um 
analisador de gases de 
escape de acordo com os 
requisitos(1) (em 
alternativa, nos veículos 
equipados com um 
sistema de diagnóstico a 
bordo adequado, em vez 
de medir as emissões com 
o motor em marcha lenta 
sem carga, o bom 
funcionamento do 
sistema de emissões pode 
ser verificado através da 
leitura correspondente do 
dispositivo OBD e da 
verificação do bom 
funcionamento do 
sistema OBD, de acordo 
com as recomendações de 
condicionamento do 
construtor e outros 
requisitos(1) aplicáveis)

a) As emissões de 
gases excedem os níveis 
especificados pelo 
construtor 

b) Ou, se estas 
informações não 
estiverem disponíveis, as 
emissões de CO são 
superiores a:
i) veículos não 
equipados com um 
sistema avançado de 
redução das emissões,
– 4,5 %, ou
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– 3,5 %
consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)
ii) veículos equipados 
com um sistema avançado 
de redução das emissões,
– com o motor em marcha 
lenta sem carga: 0,5%
– com o motor acelerado 
sem carga: 0,3%
ou 
– com o motor em marcha 
lenta sem carga: 0,3%6

– com o motor acelerado 
sem carga: 0,2%
consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)
c) Valor lambda fora 
do intervalo 1±0,03 ou 
não conforme com as 
especificações do 
construtor
d) Leitura do 
dispositivo OBD indica 
disfuncionamento 
importante

Alteração do Parlamento

8.2.1.2 Emissões gasosas Medição com um 
analisador de gases de 
escape de acordo com os 
requisitos(1) e, nos 
veículos equipados com 
OBD em conformidade 
com os requisitos (1), 
leitura da informação do 
OBD e verificação 
(preparação) do correto 
funcionamento do 
sistema OBD com o 
motor em marcha lenta 

a) As emissões de 
gases excedem os níveis 
especificados pelo 
construtor 
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sem carga, em 
conformidade com as 
recomendações do 
construtor e outros 
requisitos (1)

b) Ou, se estas 
informações não 
estiverem disponíveis, as 
emissões de CO são 
superiores a:
i) veículos não 
equipados com um 
sistema avançado de 
redução das emissões,
– 4,5%, ou
– 3,5%
consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)
ii) veículos equipados 
com um sistema avançado 
de redução das emissões,
– com o motor em marcha 
lenta sem carga: 0,5%
– com o motor acelerado 
sem carga: 0,3%
ou 
– com o motor em marcha 
lenta sem carga: 0,3%6

– com o motor acelerado 
sem carga: 0,2%
ou
– com o motor em 
marcha lenta sem carga: 
0,2% (6a)

– com o motor acelerado 
sem carga: 0,1% (6a)

consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)
c) Valor lambda fora 
do intervalo 1±0,03 ou 
não conforme com as 
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especificações do 
construtor
d) Leitura do 
dispositivo OBD indica 
disfuncionamento 
importante

(6a) Veículos homologados de acordo com os limites indicados no quadro 1 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 ou veículos matriculados ou que entraram em circulação 
pela primeira vez após 1 de julho de 2007 (Euro 5).

Or. en

Alteração 340
Georges Bach

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.1.2 – coluna 2

Texto da Comissão

8.2.1.2 Emissões gasosas Medição com um 
analisador de gases de 
escape de acordo com os 
requisitos(1) (em 
alternativa, nos veículos 
equipados com um 
sistema de diagnóstico a 
bordo adequado, em vez 
de medir as emissões com 
o motor em marcha lenta 
sem carga, o bom 
funcionamento do 
sistema de emissões pode 
ser verificado através da 
leitura correspondente do 
dispositivo OBD e da 
verificação do bom 
funcionamento do 
sistema OBD, de acordo 
com as recomendações de 
condicionamento do 
construtor e outros 
requisitos(1) aplicáveis)
Alteração do Parlamento

8.2.1.2 Emissões gasosas Medição com um 
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analisador de gases de 
escape e, no caso de 
veículos equipados com 
OBD em conformidade 
com os requisitos, leitura 
da informação do OBD e 
verificação do correto 
funcionamento do 
sistema OBD com o 
motor em marcha lenta 
sem carga, em 
conformidade com as 
recomendações do 
construtor e outros 
requisitos(1). A inspeção 
do tubo de escape deve 
ser sempre o método por 
defeito para a avaliação 
das emissões de gases de 
escape, mesmo que seja 
utilizada em conjunto 
com o OBD.

Or. en

Justificação

A definição existente para a inspeção de emissões, na qual se indica como opção somente a 
análise do OBD, não é adequada. A combinação de dispositivos de medição em tubos de 
escape e de ferramentas de análise do OBD abrange todas as áreas de reprovação razoável 
dos sistemas relacionados com as emissões do veículo.

Alteração 341
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.1.2

Texto da Comissão

8.2.1.2 Emissões gasosas Medição com um 
analisador de gases de 
escape de acordo com os 
requisitos(1) (em 
alternativa, nos veículos 
equipados com um 
sistema de diagnóstico a 

a) As emissões de 
gases excedem os níveis 
especificados pelo 
construtor 
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bordo adequado, em vez 
de medir as emissões com 
o motor em marcha lenta 
sem carga, o bom 
funcionamento do 
sistema de emissões pode 
ser verificado através da 
leitura correspondente do 
dispositivo OBD e da 
verificação do bom 
funcionamento do sistema 
OBD, de acordo com as 
recomendações de 
condicionamento do 
construtor e outros 
requisitos(1) aplicáveis)

b) Ou, se estas 
informações não 
estiverem disponíveis, as 
emissões de CO são 
superiores a:
i) veículos não 
equipados com um 
sistema avançado de 
redução das emissões,
– 4,5%, ou
– 3,5%
consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)
ii) veículos equipados 
com um sistema avançado 
de redução das emissões,
– com o motor em marcha 
lenta sem carga: 0,5%
– com o motor acelerado 
sem carga: 0,3%
ou 
– com o motor em marcha 
lenta sem carga: 0,3%6

– com o motor acelerado 
sem carga: 0,2%
consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
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especificada nos 
requisitos(1)
c) Valor lambda fora 
do intervalo 1±0,03 ou 
não conforme com as 
especificações do 
construtor
d) Leitura do 
dispositivo OBD indica 
disfuncionamento 
importante

Alteração do Parlamento

8.2.1.2 Emissões gasosas Medição com um 
analisador de gases de 
escape de acordo com os 
requisitos(1) (além disso, 
nos veículos equipados 
com um sistema de 
diagnóstico a bordo 
adequado, em vez de 
medir as emissões, 
verificação do bom 
funcionamento do sistema 
OBD, de acordo com as 
recomendações de 
condicionamento do 
construtor e outros 
requisitos(1) aplicáveis)

a) As emissões de 
gases excedem os níveis 
especificados pelo 
construtor 

Medição dos níveis de 
NOx com um 
equipamento 
adequado/analisador de 
gases devidamente 
equipado, utilizando os 
métodos de inspeção de 
tubo de escape existentes

b) Ou, se estas 
informações não 
estiverem disponíveis, as 
emissões de CO são 
superiores a:

i) veículos não 
equipados com um 
sistema avançado de 
redução das emissões,
– 4,5%, ou
– 3,5%
consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)
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ii) veículos equipados 
com um sistema avançado 
de redução das emissões,
– com o motor em marcha 
lenta sem carga: 0,5%
– com o motor acelerado 
sem carga: 0,3%
ou 
– com o motor em marcha 
lenta sem carga: 0,3%6

– com o motor acelerado 
sem carga: 0,2%
consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)
c) Valor lambda fora 
do intervalo 1±0,03 ou 
não conforme com as 
especificações do 
construtor
d) Leitura do 
dispositivo OBD indica 
disfuncionamento 
importante com o motor 
em marcha lenta sem 
carga
Nível de NOx não 
conforme com os 
requisitos ou superior aos 
níveis especificados pelo 
construtor 

Or. en

Alteração 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.1.2 – coluna 2

Texto da Comissão

8.2.1.2 Emissões gasosas Medição com um 
analisador de gases de 
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escape de acordo com os 
requisitos(1) (em 
alternativa, nos veículos 
equipados com um 
sistema de diagnóstico a 
bordo adequado, em vez 
de medir as emissões com 
o motor em marcha lenta 
sem carga, o bom 
funcionamento do sistema 
de emissões pode ser 
verificado através da 
leitura correspondente do 
dispositivo OBD e da 
verificação do bom 
funcionamento do sistema 
OBD, de acordo com as 
recomendações de 
condicionamento do 
construtor e outros 
requisitos(1) aplicáveis)
Alteração do Parlamento

8.2.1.2 Emissões gasosas Medição com um 
analisador de gases de 
escape de acordo com os 
requisitos(1). Mesmo 
associada ao OBD, esta 
inspeção ao tubo de 
escape é o método por 
defeito para avaliação da 
emissão de gases de 
escape. 
Nos veículos equipados 
com um sistema de 
diagnóstico a bordo 
adequado, em vez de 
medir as emissões com o 
motor em marcha lenta 
sem carga, o bom 
funcionamento do sistema 
de emissões pode ser 
verificado através da 
leitura correspondente do 
dispositivo OBD e da 
verificação do bom 
funcionamento do sistema 
OBD, de acordo com as 
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recomendações de 
condicionamento do 
construtor e outros 
requisitos(1) aplicáveis.

Or. en

Justificação

O OBD não é um método garantido para avaliação de emissões. Por este motivo, as emissões 
devem ser verificadas por medição no tubo de escape.

Alteração 343
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.2.2

Texto da Comissão

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo

a) No caso dos 
veículos matriculados ou 
que entraram em 
circulação pela primeira 
vez após a data 
especificada nos 
requisitos(1),

b) Precondicionamento do 
veículo:

a opacidade excede o 
nível indicado na placa 
afixada pelo construtor do 
veículo

1. Os veículos podem ser 
inspecionados sem 
precondicionamento, 
embora, por razões de 
segurança, se deva 
verificar se o motor está 
quente e num estado 
mecânico satisfatório.

b) Se esta informação 
não estiver disponível ou 
os requisitos(1) não 
permitirem a utilização de 
valores de referência,

2. Requisitos de 
precondicionamento:

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 m-1

,
i) O motor deve estar bem motores diesel 
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quente; por exemplo, a 
temperatura do óleo do 
motor, medida com uma 
sonda introduzida no tubo 
da haste de medição do 
nível de óleo, deve ser de, 
pelo menos, 80 ºC – ou a 
temperatura normal de 
funcionamento, caso esta 
seja inferior – ou a 
temperatura do bloco do 
motor, medida pelo nível 
da radiação infravermelha, 
deve ser, pelo menos, uma 
temperatura equivalente. 
Se, devido à configuração 
do veículo, essa medição 
for impraticável, a 
verificação da temperatura 
normal de funcionamento 
do motor pode ser 
efetuada por outros meios, 
por exemplo através do 
arranque da ventoinha de 
arrefecimento do motor.

sobrealimentados: 3,0 m-1

,

ii) O sistema de escape 
deve ser purgado durante, 
pelo menos, três ciclos de 
aceleração livre ou por um 
método equivalente.

ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos(1). ou 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos(1):

c) Método de inspeção: 1,5 m-1.1

O motor e qualquer 
dispositivo de 
sobrealimentação 
montado devem estar em 
marcha lenta sem carga 
antes do início de cada 
ciclo de aceleração livre. 
Para isso, no caso dos 
motores diesel de veículos 
pesados, é necessário 
esperar, pelo menos, 10 
segundos depois da 
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libertação do acelerador.
2. Para iniciar cada ciclo 
de aceleração livre, o 
pedal do acelerador deve 
ser totalmente premido 
rápida e continuamente 
(em menos de 1 segundo), 
mas não violentamente, de 
modo a obter o débito 
máximo da bomba de 
injeção.
3. Durante cada ciclo de 
aceleração livre, o motor 
deve atingir a velocidade 
de corte – ou, no caso dos 
veículos com transmissões 
automáticas, a velocidade 
especificada pelo 
construtor ou, se este dado 
não estiver disponível, 
dois terços da velocidade 
de corte – antes de se 
libertar o acelerador. Isto 
pode ser verificado, por 
exemplo, monitorizando o 
regime do motor ou 
deixando decorrer um 
período suficiente entre a 
depressão inicial e a 
libertação do acelerador –
o qual, no caso dos 
veículos das categorias 1 e 
2 do anexo I, deve ser de, 
pelo menos, dois 
segundos.
4. Um veículo só pode ser 
reprovado se a média 
aritmética de, pelo menos, 
os três últimos ciclos de 
aceleração livre for 
superior ao valor-limite. O 
cálculo pode ser efetuado 
ignorando as medições 
que se afastem 
significativamente da 
média medida; pode 
também utilizar-se o 
resultado de qualquer 
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outro cálculo estatístico 
que tenha em conta a 
dispersão das medições. 
Os Estados-Membros
podem limitar o número 
máximo de ciclos de 
ensaio.
5. Para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
reprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
superiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga. Ainda para evitar 
ensaios desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
aprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
inferiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga.
Alteração do Parlamento

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo 
e, nos veículos equipados 
com OBD em 
conformidade com os 
requisitos (1), leitura da 
informação do OBD e 
verificações (preparação) 
do correto 
funcionamento do 

a) No caso dos 
veículos matriculados ou 
que entraram em 
circulação pela primeira 
vez após a data 
especificada nos 
requisitos(1),
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sistema OBD com o 
motor em marcha lenta 
sem carga, em 
conformidade com as 
recomendações do 
fabricante e outros 
requisitos (1)

b) Precondicionamento do 
veículo:

a opacidade excede o 
nível indicado na placa 
afixada pelo construtor do 
veículo

1. Os veículos podem ser 
inspecionados sem 
precondicionamento, 
embora, por razões de 
segurança, se deva 
verificar se o motor está 
quente e num estado 
mecânico satisfatório.

b) Se esta informação 
não estiver disponível ou 
os requisitos(1) não 
permitirem a utilização de 
valores de referência,

2. Requisitos de 
precondicionamento:

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 m-1

,
i) O motor deve estar bem 
quente; por exemplo, a 
temperatura do óleo do 
motor, medida com uma 
sonda introduzida no tubo 
da haste de medição do 
nível de óleo, deve ser de, 
pelo menos, 80 ºC – ou a 
temperatura normal de 
funcionamento, caso esta 
seja inferior – ou a 
temperatura do bloco do 
motor, medida pelo nível 
da radiação infravermelha, 
deve ser, pelo menos, uma 
temperatura equivalente. 
Se, devido à configuração 
do veículo, essa medição 
for impraticável, a 
verificação da temperatura 
normal de funcionamento 
do motor pode ser 
efetuada por outros meios, 
por exemplo através do 
arranque da ventoinha de 
arrefecimento do motor.

motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 m-1

,
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ii) O sistema de escape 
deve ser purgado durante, 
pelo menos, três ciclos de 
aceleração livre ou por um 
método equivalente.

ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos(1). ou 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos(1):

c) Método de inspeção: 1,5 m-1.7
O motor e qualquer 
dispositivo de 
sobrealimentação 
montado devem estar em 
marcha lenta sem carga 
antes do início de cada 
ciclo de aceleração livre. 
Para isso, no caso dos 
motores diesel de veículos 
pesados, é necessário 
esperar, pelo menos, 10 
segundos depois da 
libertação do acelerador.

ou

2. Para iniciar cada ciclo 
de aceleração livre, o 
pedal do acelerador deve 
ser totalmente premido 
rápida e continuamente 
(em menos de 1 segundo), 
mas não violentamente, de 
modo a obter o débito 
máximo da bomba de 
injeção.

0,5 m-1 (6a)

3. Durante cada ciclo de 
aceleração livre, o motor 
deve atingir a velocidade 
de corte – ou, no caso dos 
veículos com transmissões 
automáticas, a velocidade 
especificada pelo 
construtor ou, se este dado 
não estiver disponível, 
dois terços da velocidade 
de corte – antes de se 
libertar o acelerador. Isto 
pode ser verificado, por 
exemplo, monitorizando o 
regime do motor ou 
deixando decorrer um 
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período suficiente entre a 
depressão inicial e a 
libertação do acelerador –
o qual, no caso dos 
veículos das categorias 1 e 
2 do anexo I, deve ser de, 
pelo menos, dois 
segundos.
4. Um veículo só pode ser 
reprovado se a média 
aritmética de, pelo menos, 
os três últimos ciclos de 
aceleração livre for 
superior ao valor-limite. O 
cálculo pode ser efetuado 
ignorando as medições 
que se afastem 
significativamente da 
média medida. Os 
Estados-Membros podem 
limitar o número máximo 
de ciclos de ensaio.
5. Para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
reprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
superiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga. Ainda para evitar 
ensaios desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
aprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
inferiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga.

(6a) Veículos homologados de acordo com os limites indicados no quadro 1 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 ou veículos matriculados ou que entraram em circulação 
pela primeira vez após 1 de julho de 2007 (Euro 5).

Or. en
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Alteração 344
Georges Bach

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.2.2 – coluna 2 – alínea a)

Texto da Comissão

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo
Alteração do Parlamento

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo. A 
inspeção do tubo de 
escape deve ser sempre o 
método por defeito para a 
avaliação das emissões de 
gases de escape, mesmo 
que seja utilizada em 
conjunto com o OBD. 

Or. en

Justificação

A definição existente para a inspeção de emissões, na qual se indica como opção somente a 
análise do OBD, não é adequada. A combinação de dispositivos de medição em tubos de 
escape e de ferramentas de análise do OBD abrange todas as áreas de reprovação razoável 
dos sistemas relacionados com as emissões do veículo.
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Alteração 345
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.2.2

Texto da Comissão

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo

a) No caso dos 
veículos matriculados ou 
que entraram em 
circulação pela primeira 
vez após a data 
especificada nos 
requisitos(1),

b) Precondicionamento do 
veículo:

a opacidade excede o 
nível indicado na placa 
afixada pelo construtor do 
veículo

1. Os veículos podem ser 
inspecionados sem 
precondicionamento, 
embora, por razões de 
segurança, se deva 
verificar se o motor está 
quente e num estado 
mecânico satisfatório.

b) Se esta informação 
não estiver disponível ou 
os requisitos(1) não 
permitirem a utilização de 
valores de referência,

2. Requisitos de 
precondicionamento:

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 m-1

,
i) O motor deve estar bem 
quente; por exemplo, a 
temperatura do óleo do 
motor, medida com uma 
sonda introduzida no tubo 
da haste de medição do 
nível de óleo, deve ser de, 
pelo menos, 80 ºC – ou a 
temperatura normal de 
funcionamento, caso esta 
seja inferior – ou a 
temperatura do bloco do
motor, medida pelo nível 

motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 m-1

,
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da radiação infravermelha, 
deve ser, pelo menos, uma 
temperatura equivalente. 
Se, devido à configuração 
do veículo, essa medição 
for impraticável, a 
verificação da temperatura 
normal de funcionamento 
do motor pode ser 
efetuada por outros meios, 
por exemplo através do 
arranque da ventoinha de 
arrefecimento do motor.
ii) O sistema de escape 
deve ser purgado durante, 
pelo menos, três ciclos de 
aceleração livre ou por um 
método equivalente.

ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos(1) ou 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos(1):

c) Método de inspeção: 1,5 m-1.1

O motor e qualquer 
dispositivo de 
sobrealimentação 
montado devem estar em 
marcha lenta sem carga 
antes do início de cada 
ciclo de aceleração livre. 
Para isso, no caso dos 
motores diesel de veículos 
pesados, é necessário 
esperar, pelo menos, 10 
segundos depois da 
libertação do acelerador.
2. Para iniciar cada ciclo 
de aceleração livre, o 
pedal do acelerador deve 
ser totalmente premido 
rápida e continuamente 
(em menos de 1 segundo), 
mas não violentamente, de 
modo a obter o débito 
máximo da bomba de 
injeção.
3. Durante cada ciclo de 
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aceleração livre, o motor 
deve atingir a velocidade 
de corte – ou, no caso dos 
veículos com transmissões 
automáticas, a velocidade 
especificada pelo 
construtor ou, se este dado 
não estiver disponível, 
dois terços da velocidade 
de corte – antes de se 
libertar o acelerador. Isto 
pode ser verificado, por 
exemplo, monitorizando o 
regime do motor ou 
deixando decorrer um 
período suficiente entre a 
depressão inicial e a 
libertação do acelerador –
o qual, no caso dos 
veículos das categorias 1 e 
2 do anexo I, deve ser de, 
pelo menos, dois
segundos.
4. Um veículo só pode ser 
reprovado se a média 
aritmética de, pelo menos, 
os três últimos ciclos de 
aceleração livre for 
superior ao valor-limite. O 
cálculo pode ser efetuado 
ignorando as medições 
que se afastem 
significativamente da 
média medida; pode 
também utilizar-se o 
resultado de qualquer 
outro cálculo estatístico 
que tenha em conta a 
dispersão das medições. 
Os Estados-Membros
podem limitar o número 
máximo de ciclos de 
ensaio.
5. Para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
reprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
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valores significativamente 
superiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga. Ainda para evitar 
ensaios desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
aprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
inferiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga.
Alteração do Parlamento

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo

a) No caso dos 
veículos matriculados ou 
que entraram em 
circulação pela primeira 
vez após a data 
especificada nos 
requisitos(1),

b) Precondicionamento do 
veículo:

a opacidade excede o 
nível indicado na placa 
afixada pelo construtor do 
veículo

1. Os veículos podem ser 
inspecionados sem 
precondicionamento, 
embora, por razões de 
segurança, se deva 
verificar se o motor está 
quente e num estado 
mecânico satisfatório.

b) Se esta informação 
não estiver disponível ou
os requisitos(1) não 
permitirem a utilização de 
valores de referência,

2. Requisitos de 
precondicionamento:

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 m-1

,
i) O motor deve estar bem 
quente; por exemplo, a 
temperatura do óleo do 
motor, medida com uma 
sonda introduzida no tubo 

motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 m-1

,
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da haste de medição do 
nível de óleo, deve ser de, 
pelo menos, 80 ºC – ou a 
temperatura normal de 
funcionamento, caso esta 
seja inferior – ou a 
temperatura do bloco do 
motor, medida pelo nível 
da radiação infravermelha, 
deve ser, pelo menos, uma 
temperatura equivalente. 
Se, devido à configuração 
do veículo, essa medição 
for impraticável, a 
verificação da temperatura 
normal de funcionamento 
do motor pode ser 
efetuada por outros meios, 
por exemplo através do 
arranque da ventoinha de 
arrefecimento do motor.
ii) O sistema de escape 
deve ser purgado durante, 
pelo menos, três ciclos de 
aceleração livre ou por um 
método equivalente.

ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos(1) ou 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos(1):

c) Método de inspeção: 1,5 m-1.7

O motor e qualquer 
dispositivo de 
sobrealimentação 
montado devem estar em 
marcha lenta sem carga 
antes do início de cada 
ciclo de aceleração livre. 
Para isso, no caso dos 
motores diesel de veículos 
pesados, é necessário 
esperar, pelo menos, 10 
segundos depois da 
libertação do acelerador.

ou

2. Para iniciar cada ciclo 
de aceleração livre, o 
pedal do acelerador deve 
ser totalmente premido 
rápida e continuamente 

0,2 m-1
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(em menos de 1 segundo), 
mas não violentamente, de 
modo a obter o débito 
máximo da bomba de 
injeção.
3. Durante cada ciclo de 
aceleração livre, o motor 
deve atingir a velocidade 
de corte – ou, no caso dos
veículos com transmissões 
automáticas, a velocidade 
especificada pelo 
construtor ou, se este dado 
não estiver disponível, 
dois terços da velocidade 
de corte – antes de se 
libertar o acelerador. Isto 
pode ser verificado, por 
exemplo, monitorizando o 
regime do motor ou 
deixando decorrer um 
período suficiente entre a 
depressão inicial e a 
libertação do acelerador –
o qual, no caso dos 
veículos das categorias 1 e 
2 do anexo I, deve ser de, 
pelo menos, dois 
segundos.
4. Um veículo só pode ser 
reprovado se a média 
aritmética de, pelo menos, 
os três últimos ciclos de 
aceleração livre for 
superior ao valor-limite. O 
cálculo pode ser efetuado 
ignorando as medições 
que se afastem 
significativamente da 
média medida. Os 
Estados-Membros podem 
limitar o número máximo 
de ciclos de ensaio.
5. Para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
reprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
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valores significativamente 
superiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga. Ainda para evitar 
ensaios desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
aprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
inferiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga.
Medição dos níveis de 
NOx e partículas com um 
equipamento 
adequado/analisador de 
gases devidamente 
equipado, utilizando os 
métodos de inspeção de 
aceleração livre 
existentes.

Nível de NOx ou valores 
de partículas não 
conformes com os 
requisitos ou superiores 
aos níveis especificados 
pelo construtor 

Or. en

Alteração 346
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.2.2 – coluna 2 – alínea a)

Texto da Comissão

8.2.2.2 Opacidade a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo

Os veículos matriculados 



PE508.077v01-00 36/51 AM\931822PT.doc

PT

ou que entraram em 
circulação antes de 1 de 
janeiro de 1980 estão 
isentos deste requisito.

Alteração do Parlamento

8.2.2.2 Opacidade a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo 
Em alternativa, para os 
veículos equipados com 
sistemas adequados de 
diagnóstico a bordo 
(OBD), o funcionamento 
correto do sistema de 
emissões pode ser 
verificado através da 
leitura adequada do 
dispositivo OBD.

Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes de 1 de 
janeiro de 1980 estão 
isentos deste requisito.

Or. de

Alteração 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8.2.2.2

Texto da Comissão

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 

a) No caso dos 
veículos matriculados ou 
que entraram em 
circulação pela primeira 
vez após a data 
especificada nos 
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a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo

requisitos(1),

b) Precondicionamento do 
veículo:

a opacidade excede o 
nível indicado na placa 
afixada pelo construtor do 
veículo

1. Os veículos podem ser 
inspecionados sem 
precondicionamento, 
embora, por razões de 
segurança, se deva 
verificar se o motor está 
quente e num estado 
mecânico satisfatório.

b) Se esta informação 
não estiver disponível ou 
os requisitos(1) não 
permitirem a utilização de 
valores de referência,

2. Requisitos de 
precondicionamento:

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 m-1

,
i) O motor deve estar bem 
quente; por exemplo, a 
temperatura do óleo do 
motor, medida com uma 
sonda introduzida no tubo 
da haste de medição do 
nível de óleo, deve ser de, 
pelo menos, 80 ºC – ou a 
temperatura normal de 
funcionamento, caso esta 
seja inferior – ou a 
temperatura do bloco do 
motor, medida pelo nível 
da radiação infravermelha, 
deve ser, pelo menos, uma 
temperatura equivalente. 
Se, devido à configuração 
do veículo, essa medição 
for impraticável, a 
verificação da temperatura 
normal de funcionamento 
do motor pode ser 
efetuada por outros meios, 
por exemplo através do 
arranque da ventoinha de 
arrefecimento do motor.

motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 m-1

,

ii) O sistema de escape 
deve ser purgado durante, 
pelo menos, três ciclos de 
aceleração livre ou por um 

ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos(1) ou 
matriculados ou que 
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método equivalente. entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos(1):

c) Método de inspeção: 1,5 m-1.1
O motor e qualquer 
dispositivo de 
sobrealimentação 
montado devem estar em 
marcha lenta sem carga 
antes do início de cada 
ciclo de aceleração livre. 
Para isso, no caso dos 
motores diesel de veículos 
pesados, é necessário 
esperar, pelo menos, 10 
segundos depois da 
libertação do acelerador.
2. Para iniciar cada ciclo 
de aceleração livre, o 
pedal do acelerador deve 
ser totalmente premido 
rápida e continuamente 
(em menos de 1 segundo), 
mas não violentamente, de 
modo a obter o débito 
máximo da bomba de 
injeção.
3. Durante cada ciclo de 
aceleração livre, o motor 
deve atingir a velocidade 
de corte – ou, no caso dos 
veículos com transmissões 
automáticas, a velocidade 
especificada pelo 
construtor ou, se este dado 
não estiver disponível, 
dois terços da velocidade 
de corte – antes de se 
libertar o acelerador. Isto 
pode ser verificado, por 
exemplo, monitorizando o 
regime do motor ou 
deixando decorrer um 
período suficiente entre a 
depressão inicial e a 
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libertação do acelerador –
o qual, no caso dos 
veículos das categorias 1 e 
2 do anexo I, deve ser de, 
pelo menos, dois 
segundos.
4. Um veículo só pode ser 
reprovado se a média 
aritmética de, pelo menos, 
os três últimos ciclos de 
aceleração livre for 
superior ao valor-limite. O 
cálculo pode ser efetuado 
ignorando as medições 
que se afastem 
significativamente da 
média medida; pode 
também utilizar-se o 
resultado de qualquer 
outro cálculo estatístico 
que tenha em conta a 
dispersão das medições. 
Os Estados-Membros
podem limitar o número 
máximo de ciclos de 
ensaio.
5. Para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
reprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
superiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga. Ainda para evitar 
ensaios desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
aprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
inferiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga.
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Alteração do Parlamento

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

a) Medição da opacidade 
dos gases de escape em 
aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade 
de marcha lenta até à 
velocidade de corte) com 
a alavanca de velocidades 
em ponto morto e o pedal 
da embraiagem a fundo. 
Mesmo associada ao 
OBD, esta inspeção ao 
tubo de escape é o método 
por defeito para 
avaliação da emissão de 
gases de escape.

a) No caso dos 
veículos matriculados ou 
que entraram em 
circulação pela primeira 
vez após a data 
especificada nos 
requisitos(1),

b) Precondicionamento do 
veículo:

a opacidade excede o 
nível indicado na placa 
afixada pelo construtor do 
veículo

1. Os veículos podem ser 
inspecionados sem 
precondicionamento, 
embora, por razões de 
segurança, se deva 
verificar se o motor está 
quente e num estado 
mecânico satisfatório.

b) Se esta informação 
não estiver disponível ou 
os requisitos(1) não 
permitirem a utilização de 
valores de referência,

2. Requisitos de 
precondicionamento:

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 m-1

,
i) O motor deve estar bem 
quente; por exemplo, a 
temperatura do óleo do 
motor, medida com uma 
sonda introduzida no tubo 
da haste de medição do 
nível de óleo, deve ser de, 
pelo menos, 80 ºC – ou a 
temperatura normal de 
funcionamento, caso esta 
seja inferior – ou a 
temperatura do bloco do 
motor, medida pelo nível 
da radiação infravermelha, 
deve ser, pelo menos, uma 

motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 m-1

,
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temperatura equivalente. 
Se, devido à configuração 
do veículo, essa medição 
for impraticável, a 
verificação da temperatura 
normal de funcionamento 
do motor pode ser 
efetuada por outros meios, 
por exemplo através do 
arranque da ventoinha de 
arrefecimento do motor.
ii) O sistema de escape 
deve ser purgado durante, 
pelo menos, três ciclos de 
aceleração livre ou por um 
método equivalente.

ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos(1) ou 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos(1):

c) Método de inspeção: 1,5 m-1.7

O motor e qualquer 
dispositivo de 
sobrealimentação 
montado devem estar em 
marcha lenta sem carga 
antes do início de cada 
ciclo de aceleração livre. 
Para isso, no caso dos 
motores diesel de veículos 
pesados, é necessário 
esperar, pelo menos, 10 
segundos depois da 
libertação do acelerador.

ou

2. Para iniciar cada ciclo 
de aceleração livre, o 
pedal do acelerador deve 
ser totalmente premido 
rápida e continuamente 
(em menos de 1 segundo), 
mas não violentamente, de 
modo a obter o débito 
máximo da bomba de 
injeção.

0,2 m-1

3. Durante cada ciclo de 
aceleração livre, o motor 
deve atingir a velocidade 
de corte – ou, no caso dos 
veículos com transmissões 
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automáticas, a velocidade 
especificada pelo 
construtor ou, se este dado 
não estiver disponível, 
dois terços da velocidade 
de corte – antes de se 
libertar o acelerador. Isto 
pode ser verificado, por 
exemplo, monitorizando o 
regime do motor ou 
deixando decorrer um 
período suficiente entre a 
depressão inicial e a 
libertação do acelerador –
o qual, no caso dos 
veículos das categorias 1 e 
2 do anexo I, deve ser de, 
pelo menos, dois 
segundos.
4. Um veículo só pode ser 
reprovado se a média 
aritmética de, pelo menos, 
os três últimos ciclos de 
aceleração livre for 
superior ao valor-limite. O 
cálculo pode ser efetuado 
ignorando as medições 
que se afastem 
significativamente da 
média medida. Os 
Estados-Membros podem 
limitar o número máximo 
de ciclos de ensaio.
5. Para evitar ensaios 
desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
reprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
valores significativamente 
superiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga. Ainda para evitar 
ensaios desnecessários, os 
Estados-Membros podem 
aprovar veículos para os 
quais se tenham medido 
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valores significativamente 
inferiores aos valores-
limite depois de menos de 
três ciclos de aceleração 
livre ou dos ciclos de 
purga.

Or. en

Justificação

O OBD não é um método garantido para a avaliação de emissões. Por este motivo, as 
emissões devem ser verificadas por medição no tubo de escape. Para obter resultados de 
inspeção harmonizados e exatos em toda a Europa, o texto que menciona «cálculo estatístico 
que tenha em conta a dispersão das medições» deve ser suprimido. 

Alteração 348
Brian Simpson

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1.8 – alínea a)

Texto da Comissão

1.8. Óleo dos travões a) Temperatura de 
ebulição do óleo dos 
travões muito baixa ou 
teor de água do óleo dos 
travões muito alto
Alteração do Parlamento

1.8. Óleo dos travões a) Temperatura de 
ebulição do óleo dos 
travões muito baixa

Or. en

Justificação

É importante assegurar a verificação exata do óleo dos travões, para evitar resultados 
enganosos ou até mesmo perigosos.

Alteração 349
Brian Simpson
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Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5.2.2 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão

Lig
eira

Imp
orta
nte

Peri
gos
a

5.2.2. Rodas a) Fraturas ou defeitos de 
soldadura

x

(...)
Alteração do Parlamento

Lig
eira

Imp
orta
nte

Peri
gos
a

5.2.2. Rodas a) Fraturas ou defeitos de 
soldadura

x

(...)
e) Roda incompatível com 
o cubo

x

Or. en

Justificação

Existem questões graves de responsabilidade e de segurança associadas a rodas não 
conformes com as normas ou danificadas em que as rodas são montadas em eixos não 
padronizados. A inspeção de rodas não conformes com o cubo deve ser considerada uma 
questão fundamental de segurança e, portanto, incluída na lista de itens a verificar durante a 
inspeção técnica.

Alteração 350
Debora Serracchiani

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5.2.3

Texto da Comissão

Lig
eira

Imp
orta
nte

Peri
gos
a

5.2.3. Pneus a) Dimensão, capacidade 
de carga, marca de 
homologação ou categoria 
de velocidade dos pneus 

x
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não conforme com os 
requisitos(1) e que afeta a 
segurança rodoviária
Capacidade de carga ou 
categoria de velocidade 
insuficiente para a 
utilização efetiva; o pneu 
toca partes fixas do 
veículo, comprometendo a 
segurança da condução

x

b) Pneus de dimensões 
diferentes no mesmo eixo 
ou num rodado duplo

x

c) Pneus de construção 
diferente (radial/diagonal) 
no mesmo eixo

x

d) Pneu com grandes 
danos ou cortes

x

Telas visíveis ou 
danificadas

x

e) Profundidade do piso 
dos pneus não conforme 
com os requisitos(1)

x

Menos de 80 % da
profundidade de piso 
exigida

x

f) Atrito de pneus contra 
outros componentes (palas 
antiprojeção)

x

Atrito de pneus contra 
outros componentes (sem 
comprometer a segurança 
da condução)

x

g) Pneus reesculpidos não 
conformes com os 
requisitos(1).

x

Camada de proteção das 
telas afetada

x

h) Sistema de 
monitorização da pressão 
dos pneus a funcionar mal 

x

Claramente inoperacional x
Alteração do Parlamento

Lig
eira

Imp
orta
nte

Peri
gos
a
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5.2.3. Pneus a) Dimensão, capacidade 
de carga, marca de 
homologação ou categoria 
de velocidade dos pneus 
não conforme com os 
requisitos(1) e que afeta a 
segurança rodoviária

x

Capacidade de carga ou 
categoria de velocidade 
insuficiente para a 
utilização efetiva; o pneu 
toca partes fixas do 
veículo, comprometendo a 
segurança da condução

x

b) Pneus de dimensões 
diferentes no mesmo eixo 
ou num rodado duplo

x

c) Pneus de construção 
diferente (radial/diagonal) 
no mesmo eixo

x

d) Pneu com grandes 
danos ou cortes

x

Telas visíveis ou 
danificadas

x

e) Os indicadores de 
desgaste do pneu tornam-
se visíveis

x

Pneu com profundidade 
do piso conforme o limite 
legal. Pneus com 
profundidade do piso 
inferior ao limite legal.

x

f) Atrito de pneus contra 
outros componentes (palas 
antiprojeção)

x

Atrito de pneus contra 
outros componentes (sem 
comprometer a segurança 
da condução)

x

g) Pneus reesculpidos não 
conformes com os 
requisitos(1).

x

Camada de proteção das 
telas afetada

x

h) Sistema de 
monitorização da pressão 
dos pneus a funcionar mal 

x
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ou pneu obviamente 
pouco cheio
Claramente inoperacional x
i) Pressão de 
funcionamento de um dos 
pneus do veículo reduzida 
em 20 %, mas não 
inferior a 150 kP 

x

Pressão do pneu inferior 
a 150 kPa

x

Or. en

Justificação

Conduzir um veículo com a pressão correta nos pneus aumenta a eficiência de pneumáticos 
com baixa resistência ao rolamento e reduz as emissões de CO2 em até 5 g por quilómetro. 
Um pneu com pressão inferior a 150 kPa é inseguro, não só por ser perigoso, mas também 
devido ao risco de explosão. Qualquer pneu com uma profundidade do piso inferior aos 
requisitos legais é ilegal e, por esse motivo, não deve poder circular nas estradas europeias. 
Este é o motivo pelo qual este defeito deve ser classificado como perigoso. Qualquer pneu 
com profundidade do piso igual ao limite legal deve ser trocado antes de se tornar perigoso 
e, por este motivo, deve ser classificado como importante.

Alteração 351
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8.2.1.2 – alínea b)

Texto da Comissão

Lig
eira

Imp
orta
nte

Peri
gos
a

8.2.1.2 Emissões 
gasosas

b) Ou, se estas 
informações não 
estiverem disponíveis, as 
emissões de CO são 
superiores a:

x

(...)
ii) veículos equipados 
com um sistema avançado 
de redução das emissões,
– com o motor em 
marcha lenta sem carga: 
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0.5%
– com o motor 
acelerado sem carga: 
0,3%
ou
– com o motor em 
marcha lenta sem carga: 
0,3%13

– com o motor 
acelerado sem carga: 
0,2%
consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)
Alteração do Parlamento

Lig
eira

Imp
orta
nte

Peri
gos
a

8.2.1.2 Emissões gasosas b) Ou, se estas 
informações não 
estiverem disponíveis, as 
emissões de CO são 
superiores a:

x

(...)
ii) veículos equipados 
com um sistema avançado 
de redução das emissões,
– com o motor em 
marcha lenta sem carga: 
0,5%
– com o motor 
acelerado sem carga: 
0,3%
ou
– com o motor em 
marcha lenta sem carga: 
0,3%13

– com o motor 
acelerado sem carga: 
0,2%
ou
– com o motor em 
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marcha lenta sem carga: 
0,2% (6a)

– com o motor 
acelerado sem carga: 
0,1% (6a)

consoante a data da 
primeira matrícula ou 
entrada em circulação 
especificada nos 
requisitos(1)

(6a) Veículos homologados de acordo com os limites indicados no quadro 1 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 ou veículos matriculados ou que entraram em circulação 
pela primeira vez após 1 de julho de 2007 (Euro 5).

Or. en

Alteração 352
Werner Kuhn

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 8.2.2.2 – alínea b)

Texto da Comissão

Lig
eira

Imp
orta
nte

Peri
gos
a

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

Se esta informação não 
estiver disponível ou os 
requisitos(1) não 
permitirem a utilização de 
valores de referência,

x

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 m-1

,
motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 m-1

,
ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos(1) ou 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
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pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos(1): 
1,5 m-1.14

Alteração do Parlamento

Lig
eira

Imp
orta
nte

Peri
gos
a

8.2.2.2 Opacidade
Os veículos matriculados 
ou que entraram em 
circulação antes 
de 1 de janeiro de 1980 
estão isentos deste 
requisito.

Se esta informação não 
estiver disponível ou os 
requisitos(1) não 
permitirem a utilização de 
valores de referência,

x

motores diesel com 
aspiração normal: 2,5 m-1

,
motores diesel 
sobrealimentados: 3,0 m-1

,
ou, no caso dos veículos 
identificados nos 
requisitos(1). ou 
matriculados ou que 
entraram em circulação 
pela primeira vez após a 
data especificada nos 
requisitos(1): 
1,5 m-1,14

ou
0,5 m-1 (6a)

(6a) Veículos homologados de acordo com os limites indicados no quadro 1 do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 ou veículos matriculados ou que entraram em circulação 
pela primeira vez após 1 de julho de 2007 (Euro 5).

Or. en

Alteração 353
Debora Serracchiani

Proposta de regulamento
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Anexo V – Parte 1 – ponto 15 – travessão 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- Manómetro para medição da pressão do 
pneu;

Or. en

Justificação

É necessário um manómetro para medir a pressão do pneu.


