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Alteração 72
Karima Delli

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

Valores-limite

Massa de 
monóxido de 
carbono (CO)

Massa total de 
hidrocarbonetos 

(THC)

Massa de 
hidrocarbonetos 
não metânicos 

(NMHC)

Massa de 
óxidos de 

azoto (NOx)

Massa 
combinada do 

total de 
hidrocarbonetos 

e óxidos de 
azoto (THC + 

NOx)

Massa de 
partículas (PM)(1)

Número de partículas (P)

Massa de 
referência 
(RM) (kg)

L1     (mg/km) L2       (mg/km) L3       (mg/km) L4 (mg/km) L2 + L4 (mg/km) L5             (mg/km) L6                                        (#/km)

Categoria Classe PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI(2)(3) CI

M - Todas 1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

I RM          ≤ 
1 305

1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011N1

II 1 305 < RM 
≤ 1 760

1810 630 130 - 90 - 75 105 - 195 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

Texto em vigor

Quadro 2

Limites de emissão Euro 6
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III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

N2 All 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

(1) Um limite de 5,0 mg/km para as emissões de massa de partículas é aplicável aos veículos homologados no que se refere aos limites de emissão do 
presente quadro mediante o protocolo de medição de massa de partículas anterior, antes de 1 de setembro de 2011.
(2) Os limites de massa e de número de partículas para motores de ignição comandada aplicam-se apenas aos veículos com motores de injeção direta.
(3) Até três anos a contar das datas previstas no artigo 10.o, n.os 4 e 5, para novas homologações e para veículos novos, respetivamente, um limite de 
emissão do número de partículas de 6,0 × 1012 #/km é aplicável aos veículos abrangidos pela norma Euro 6 de ignição comandada de injeção direta, ao 
critério do fabricante. Até àquelas datas, impreterivelmente, deverá ser aplicado um método de ensaio de homologação que assegure a limitação efetiva 
do número de partículas emitidas pelos veículos em condições de condução reais.

Legenda: PI = ignição comandada, CI = ignição por compressão

Valores-limite

Massa de 
monóxido de 
carbono (CO)

Massa total de 
hidrocarbonetos 

(THC)

Massa de 
hidrocarbonetos 
não metânicos 

(NMHC)

Massa de 
óxidos de 

azoto (NOx)

Massa 
combinada do 

total de 
hidrocarbonetos 

e óxidos de azoto 
(THC + NOx)

Massa de 
partículas (PM)(1)

Número de partículas (P)

Massa de 
referência 
(RM) (kg)

L1     (mg/km) L2       (mg/km) L3       (mg/km) L4 (mg/km) L2 + L4 (mg/km) L5             (mg/km) L6                                        (#/km)

Categoria Classe PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI P(2) (3)I CI

Alteração 

O Quadro 2 do anexo I passa a ter a seguinte redação:
Quadro 2

Limites de emissão Euro 6
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M - Todas 1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 75 - 195 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

N2 2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011

(1) Um limite de 5,0 mg/km para as emissões de massa de partículas é aplicável aos veículos homologados no que se refere aos limites de emissão do 
presente quadro mediante o protocolo de medição de massa de partículas anterior, antes de 1 de setembro de 2011.
(2) Os limites de massa e de número de partículas para motores de ignição comandada aplicam-se apenas aos veículos com motores de injeção direta.
(3) Até três anos a contar das datas previstas no artigo 10.o, n.os 4 e 5, para novas homologações e para veículos novos, respetivamente, um limite de 
emissão do número de partículas de 6,0 × 1012 #/km é aplicável aos veículos abrangidos pela norma Euro 6 de ignição comandada de injeção direta, ao 
critério do fabricante. Até àquelas datas, impreterivelmente, deverá ser aplicado um método de ensaio de homologação que assegure a limitação efetiva 
do número de partículas emitidas pelos veículos em condições de condução reais.

Legenda: PI = ignição comandada, CI = ignição por compressão

Or. en
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Alteração 73
Karima Delli

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I –  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)

Hidrocarbonetos 
totais (THC)

Hidrocarbonetos 
e óxidos de azoto 
combinados (THC 
+ NOx)

FC poluente—

definitivo 
(2)

1,43 1,5

FC poluente—temp 

(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—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 74
Kateřina Konečná

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

Texto da Comissão

Quadro 2-A: Fatores de conformidade das emissões em condições reais de condução
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Óxidos de 
azoto (NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarbonetos 
totais (THC)

Hidrocarbonetos e 
óxidos de azoto 
combinados (THC + 
NOx)

FC poluente—

definitivo 
(2)

1,43 1,5

FC poluente—temp 

(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—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

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)

Hidrocarbonetos e 
óxidos de azoto 
combinados (THC 
+ NOx)

FC poluente—

definitivo 
(2)

1 + margem, 
em que 

margem = 
0,43(3-A) 

1 + margem, 
em que 

margem = 
0,5(3-A, 4)

FC poluente—temp 
(3)

XX 1 + margem, 
em que 

margem = 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 utilizado para determinar a conformidade com os limites 
de emissão Euro 6, expresso enquanto soma do objetivo de desempenho em termos de emissões do 
veículo com a margem (de erro), margem esta que corresponde às incertezas técnicas associadas à 
utilização dos sistemas portáteis de medição das emissões (PEMS).
(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.».
(3-A) A Comissão deve ter em conta quaisquer normas adotadas pelo Comité Europeu de 
Normalização (CEN) que proporcionem uma abordagem tecnicamente sólida para avaliar a 
incerteza das emissões em condições reais de condução no que diz respeito às emissões gasosas e de 
partículas, com o objetivo de exigir a utilização de uma das referidas normas ao abrigo do presente 
regulamento para que uma autoridade competente possa verificar a margem de incerteza específica 



PE646.958v01-00 8/10 AM\1197658PT.docx

PT

das aplicações PEMS e analisar se tal é suficiente para substituir as margens de erro específicas 
indicadas no quadro 2-A, anexo I, do presente regulamento ou para completar este quadro.».

Or. en

Alteração 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I –  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)

Hidrocarbonetos 
totais (THC)

Hidrocarbonetos e 
óxidos de azoto 
combinados (THC + 
NOx)

FC poluente—

definitivo 
(2)

1,43 1,5

FC poluente—temp 
(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—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

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)

Hidrocarbonetos e 
óxidos de azoto 
combinados (THC 
+ NOx)

FC poluente—

definitivo 
(2)

1 + margem, 
em que 

margem = 
0,43(3-A) 

1 + margem, 
em que 

margem = 
0,5(3-A)

FC poluente—temp 2,1 1 + margem, 
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(3) em que 
margem = 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 utilizado para determinar a conformidade com os limites 
de emissão Euro 6, expresso enquanto soma do objetivo de desempenho em termos de emissões do 
veículo com a margem (de erro), margem esta que corresponde às incertezas técnicas associadas à 
utilização dos sistemas portáteis de medição das emissões (PEMS).
(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.».
(3-A) A Comissão deve ter em conta quaisquer normas adotadas pelo Comité Europeu de 
Normalização (CEN) que proporcionem uma abordagem tecnicamente sólida para avaliar a incerteza 
das emissões em condições reais de condução no que diz respeito às emissões gasosas e de partículas, 
com o objetivo de exigir a utilização de uma das referidas normas ao abrigo do presente regulamento 
para que uma autoridade competente possa verificar a margem de incerteza específica das aplicações 
PEMS e analisar se tal é suficiente para substituir as margens de erro específicas indicadas no 
quadro 2-A, anexo I, do presente regulamento ou para completar este quadro.».

Or. en

Alteração 76
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Pieper, Michael Gahler, 
Markus Ferber, Norbert Lins

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I –  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)

Hidrocarbonetos 
totais (THC)

Hidrocarbonetos 
e óxidos de azoto 
combinados 
(THC + NOx)

FC poluente—

definitivo 
(2)

1,43 1,5

FC poluente—temp 
(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).
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(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

Quadro 2-A: Fatores de conformidade das emissões em condições reais de condução(0-A)

Óxidos de 
azoto (NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarbonetos 
totais (THC)

Hidrocarbonetos 
e óxidos de azoto 
combinados 
(THC + NOx)

FC poluente—

definitivo 
(2)

1,43 1,5

FC poluente—temp 
(3)

2,1 1,5

(0-A) A fim de verificar a margem de erro individual dos sistemas portáteis de medição das 
emissões a fim de complementar ou substituir as margens previstas no quadro 2-A do anexo do 
presente regulamento, a Comissão deve ter em conta as normas CEN que determinam as normas de 
desempenho dos sistemas portáteis de medição das emissões no que respeita à medição dos NOx e do 
PN.
(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—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


