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11.9.2020 A9-0139/25

Alteração 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologação dos veículos a motor (emissões em condições reais de condução)
(2019/0101(COD))

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 avaliar continuamente o 
fator de conformidade, incluindo a 
margem de erro, à luz do progresso 
técnico e ajustá-lo anualmente em baixa 
com base em dados científicos, na 
melhoria da exatidão do procedimento de 
medição e no progresso técnico do 
equipamento PEMS. A margem de erro 
coberta pelo fator de conformidade deve 
ser progressivamente reduzida e tão 
próxima quanto tecnicamente possível de 
zero até 30 de setembro de 2022.
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11.9.2020 A9-0139/26

Alteração 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologação dos veículos a motor (emissões em condições reais de condução)
(2019/0101(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) 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 aplicável tal como 
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. A margem de 
erro coberta pelo fator de conformidade 
deve ser progressivamente reduzida 
através de revisões anuais em baixa, com 
base em avaliações efetuadas pelo CCI. 
Até 30 de setembro de 2022, a margem de 
erro coberta pelo fator de conformidade 
deve ser tão próxima quanto tecnicamente 
possível de zero.
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11.9.2020 A9-0139/27

Alteração 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologação dos veículos a motor (emissões em condições reais de condução)
(2019/0101(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) 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 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 margem de 
erro coberta pelo fator de conformidade 
deve ser progressivamente reduzida 
através de revisões anuais em baixa, com 
base em avaliações efetuadas pelo CCI. 
Até 30 de setembro de 2022, a margem de 
erro coberta pelo fator de conformidade 
deve ser tão próxima quanto tecnicamente 
possível de zero.
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11.9.2020 A9-0139/28

Alteração 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologação dos veículos a motor (emissões em condições reais de condução)
(2019/0101(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) 715/2015
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 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 margem de 
erro coberta pelo fator de conformidade 
deve ser progressivamente reduzida 
através de revisões anuais em baixa, com 
base em avaliações efetuadas pelo CCI. 
Até 30 de setembro de 2022, a margem de 
erro coberta pelo fator de conformidade 
deve ser tão próxima quanto tecnicamente 
possível de zero.
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11.9.2020 A9-0139/29

Alteração 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologação dos veículos a motor (emissões em condições reais de condução)
(2019/0101(COD))

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

Texto da Comissão Alteração

(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).

(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 de 
medição técnicas adicionais associadas à 
introdução dos sistemas portáteis de 
medição das emissões (PEMS). É expresso 
enquanto 1 + uma margem de incerteza 
de medição. Até 30 de setembro de 2022, a 
margem deve ser tão próxima quanto 
tecnicamente possível de zero.
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