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Artigo 91 – parágrafo 1 – n.º 5-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 715/2007 

Artigo 2 14 – n.º 3 

 

Texto em vigor Alteração 

 (5-A) No artigo 14.º, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

"3. A Comissão deve rever os 

procedimentos, ensaios e requisitos 

referidos no artigo 5.º, n.º 3, bem como os 

ciclos de ensaio utilizados para medir 

emissões. Se o processo de revisão 

determinar que eles deixaram de ser 

adequados, ou deixaram de refletir as 

emissões tal como elas ocorrem, devem ser 

adaptados de forma a refletirem 

adequadamente as emissões geradas pelas 

condições reais de condução nas estradas. 

As medidas necessárias, destinadas a 

alterar elementos não essenciais do 

presente regulamento, completando-o, 

devem ser aprovadas pelo procedimento de 

regulamentação com controlo a que se 

refere o n.º 3 do artigo 15.º.”  

"3.  A Comissão deve rever os 

procedimentos, ensaios e requisitos 

referidos no artigo 5.º, n.º 3, bem como os 

procedimentos de ensaio utilizados para 

medir emissões, a fim de garantir que os 

mesmos sejam adequados, incluindo no 

que diz respeito aos dispositivos 

manipuladores, e reflitam as emissões tal 

como elas ocorrem. A Comissão deve 

introduzir e concluir, imediatamente e em 

conformidade com o disposto no artigo 

5.º, n.º 3, um ensaio de emissões em 

condições reais de condução 

relativamente a todos os veículos e 

poluentes para garantir a eficácia dos 

sistemas de controlo das emissões e 

permitir que o veículo cumpra o presente 

regulamento e as respetivas medidas de 

execução numa utilização normal ao 

longo da sua vida útil. O fator de 

conformidade de NOx aplicável a partir 

de 2020 a todos os veículos colocados no 

mercado da União não deve ser superior a 

1,18. O fator de conformidade de PN 

aplicável a partir de 2020 a todos os 

veículos colocados no mercado da União 
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deve ser de 1. As medidas necessárias, 

destinadas a alterar elementos não 

essenciais do presente regulamento, 

completando-o, devem ser aprovadas pelo 

procedimento de regulamentação com 

controlo a que se refere o n.º 3 do 

artigo 15.º.”   

Or. en 

 

 


