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Alteração 9
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

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 
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.

(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 
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, sobretudo devido a práticas 
ilegais que provocaram discrepâncias 
entre as emissões medidas em laboratório 
e as emissões em condições reais de 
utilização, incluindo picos perigosos de 
partículas resultantes da limpeza dos 
filtros dos veículos. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para corrigir esta 
situação, a fim de assegurar que as 
normas Euro 6 sejam cumpridas em 
condições normais de utilização e permitir 
que os Estados-Membros cumpram as 
normas de qualidade do ar da União sem 
delongas, em particular nas zonas 
urbanas.

Or. en

Alteração 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta de regulamento
Considerando 3
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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 
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.

(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 
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; não 
obstante, tendo em conta as diferenças de 
parâmetros associadas à suas condições 
de utilização, que influenciam as 
respetivas taxas de emissões de NOx, 
importa estabelecer uma distinção entre 
os veículos comerciais ligeiros e os 
automóveis de passageiros e tomar 
medidas coerentes com as situações reais 
em que são conduzidos e utilizados.

Or. fr

Justificação

As medidas a aplicar a cada uma das duas categorias de veículos devem ter em conta a 
influência do contexto em que são utilizados nas suas emissões de NOx.

Alteração 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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 

(3) Os requisitos de homologação dos 
veículos a motor no que respeita às 
emissões têm vindo a ser, gradual e 
significativamente, objeto de maior 
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exigência com a introdução e subsequente 
revisão das normas Euro. Embora os 
veículos em geral tenham registado 
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.

exigência com a introdução e subsequente 
revisão das normas Euro. Embora os 
veículos em geral tenham registado 
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. Para alcançar uma redução 
adicional das emissões de NOx em 
condições reais de condução, é necessário 
desenvolver novas tecnologias através da 
certificação e normalização de 
dispositivos PEMS.

Or. en

Alteração 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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 
quase todos os casos 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. en
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Alteração 13
Andor Deli

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (UE) 2016/6469 
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) 2016/6469 
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). Deve ser 
estabelecida uma distinção entre o fator 
de conformidade para os limites de 
emissões e a margem de erro relacionada 
com os dispositivos.

_________________ _________________
9 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).

9 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).

Or. en

Alteração 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (UE) 2016/6469 
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 

(6) O Regulamento (UE) 2016/6469 
introduziu as datas de aplicação do 
procedimento de ensaio RDE, bem como 
os critérios de conformidade do mesmo. 
Para esse efeito, foram introduzidos fatores 
de conformidade específicos para os 
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poluentes, a fim de ter em conta a incerteza 
estatística e técnica das medições efetuadas 
através de sistemas portáteis de medição 
das emissões (PEMS).

poluentes e foram utilizadas margens de 
erro separadas, a fim de ter em conta a 
incerteza estatística e técnica das medições 
efetuadas através de sistemas portáteis de 
medição das emissões (PEMS).

_________________ _________________
9 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).

9 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).

Or. en

Alteração 15
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (UE) 2016/6469 
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) 2016/6469 
introduziu as datas de aplicação do 
procedimento de ensaio RDE, bem como 
os critérios de conformidade do mesmo. 
Para esse efeito, foram introduzidos fatores 
de conformidade específicos para os 
poluentes e foram utilizadas margens de 
erro separadas, a fim de ter em conta a 
incerteza estatística e técnica das medições 
efetuadas através de sistemas portáteis de 
medição das emissões (PEMS).

_________________ _________________
9 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).

9 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).

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa restabelecer o princípio de «margem», como na legislação atual, ou seja, 
o Regulamento 2016/646 (no caso de NOx) e o Regulamento 2018/1832 (no caso do número 
de partículas). A legislação atual separa claramente o fator de conformidade geral em duas 
partes: a meta para o fabricante de veículos (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado 
ao limite de emissão real no tubo de escape) e a variabilidade do sistema portátil de medição 
das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (UE) 2016/6469 
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) 2016/6469 
introduziu as datas de aplicação do 
procedimento de ensaio RDE, bem como 
os critérios de conformidade do mesmo. 
Para esse efeito, foram introduzidos fatores 
de conformidade específicos para os 
poluentes e foram utilizadas margens de 
erro separadas, a fim de ter em conta a 
incerteza estatística e técnica das medições 
efetuadas através de sistemas portáteis de 
medição das emissões (PEMS).

_________________
9 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).

Or. en

Alteração 17
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) A recomendação do Parlamento 
Europeu à Comissão e ao Conselho, de 4 
de abril de 2017, na sequência do 
inquérito sobre a medição das emissões 
no setor automóvel1-A, convidou a 
Comissão e os Estados-Membros a 
aplicarem medidas mais firmes na 
sequência do escândalo da fraude em 
matéria de emissões e instou, em 
particular, a Comissão a rever os fatores 
de conformidade para os reduzir a um 
fator de 1 até 2021, o mais tardar.
_________________
1-A JO C 298 de 23.8.2018, p. 140.

Or. en

Alteração 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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-
391/1610 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-
391/1610 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. A 
margem de erro deve ser revista 
anualmente, em baixa, pela Comissão, 
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refletindo a melhoria da qualidade do 
procedimento de medição e o progresso 
técnico dos equipamentos PEMS, a menos 
que apresente uma justificação para não 
o fazer.

_________________ _________________
10 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.

10 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. en

Alteração 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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-391/1610 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-391/1610 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 e 
margens de erro 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 e margens de erro, uma 
vez que diziam respeito a um elemento 
essencial do Regulamento (CE) n.º 
715/2007.

_________________
10 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, 
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EU:T:2018:927.

Or. en

Alteração 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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-391/1610 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-391/1610 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 e 
margens de erro 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 e margens de erro, uma 
vez que diziam respeito a um elemento 
essencial do Regulamento (CE) n.º 
715/2007.

_________________ _________________
10 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.

10 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. en

Alteração 21
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Considerando 7
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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-391/1610 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-391/1610 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 e 
margens de erro 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 e margens de erro, uma 
vez que diziam respeito a um elemento 
essencial do Regulamento (CE) n.º 
715/2007.

_________________
10 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. en

Justificação

Em 13 de dezembro de 2018, o Tribunal Geral proferiu um acórdão nos processos apensos 
T-339/16, T-352/16 e T-391/1610 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 e margens de erro 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 e margens de erro, uma vez que diziam respeito a um elemento essencial do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007.

Alteração 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 e margens de erro. 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 exatamente os mesmos fatores 
de conformidade e margens de erro no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007.

Or. en

Alteração 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 8

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 e margens de erro. 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 mesmos fatores de 
conformidade e margens de erro no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007.

Or. en

Alteração 24
Kateřina Konečná

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 e margens de erro. 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 mesmos fatores de 
conformidade e margens de erro no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa restabelecer o princípio de «margem», como na legislação atual, ou seja, 
o Regulamento 2016/646 (no caso de NOx) e o Regulamento 2018/1832 (no caso do número 
de partículas). A legislação atual separa claramente o fator de conformidade geral em duas 
partes: a meta para o fabricante de veículos (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado 
ao limite de emissão real no tubo de escape) e a variabilidade do sistema portátil de medição 
das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 25
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A resolução do Parlamento 
Europeu, de 28 de março de 2019, sobre 
os desenvolvimentos recentes no 
escândalo «dieselgate», saudou o acórdão 
do Tribunal Geral e solicitou 
explicitamente à Comissão que não 
introduzisse qualquer novo fator de 
conformidade, a fim de garantir que as 
normas Euro 6 não sejam mais diluídas, 
mas sim cumpridas em condições normais 
de utilização, conforme inicialmente 
previsto no Regulamento (CE) 715/2007.



AM\1197727PT.docx 15/46 PE646.974v01-00

PT

Or. en

Alteração 26
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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 

(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 
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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.

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. Neste sentido, a 
Comissão é instada a ter em consideração 
as normas adotadas pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN) para um 
procedimento normalizado destinado a 
avaliar a incerteza da medição RDE no 
que diz respeito às emissões gasosas e de 
partículas.

Or. en

Alteração 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 à luz 
do progresso técnico e ter em conta as 
condições reais de utilização do veículo.

Or. fr

Justificação

La procédure d'essai RDE détermine un calcul de limite d'émissions théorique qui peut être 
plus ou moins éloigné de la réalité dans laquelle le véhicule est destiné à évoluer selon son 
utilité: cela concerne principalement les véhicules utilitaires, qui, contrairement aux voitures 
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de tourisme, sont soumis à des paramètres supplémentaires liés à la charge utile et au 
gabarit, qui ont donc une incidence notoire sur la consommation de carburant et par 
conséquent sur le niveau d'émission de CO². Ces paramètres spécifiques liés à l'utilisation du 
véhicule ne peuvent donc pas être imputables aux constructeurs dans le cadre des limites 
d'émissions de CO² fixées et définies par les critères de conformité pour l'essai RDE.

Alteração 29
Kateřina Konečná

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 a 
margem de erro à luz do progresso técnico 
do sistema portátil de medição das 
emissões (PEMS).

Or. en

Justificação

Esta alteração visa restabelecer o princípio de «margem», como na legislação atual, ou seja, 
o Regulamento 2016/646 (no caso de NOx) e o Regulamento 2018/1832 (no caso do número 
de partículas). A legislação atual separa claramente o fator de conformidade geral em duas 
partes: a meta para o fabricante de veículos (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado 
ao limite de emissão real no tubo de escape) e a variabilidade do sistema portátil de medição 
das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 30
Andor Deli

Proposta de regulamento
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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 os fatores de 
conformidade definitivos, bem como a 
margem de erro, de dois em dois anos, à 
luz do progresso técnico.

Or. en

Alteração 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 a 
margem de erro à luz do progresso 
técnico.

Or. en
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Alteração 32
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em 11 de dezembro de 2019, a 
Comissão publicou a comunicação sobre 
o Pacto Ecológico Europeu, que destaca a 
necessidade de acelerar a transição para a 
mobilidade sustentável e inteligente, 
nomeadamente abordando e combatendo 
todas as fontes de emissão e estabelecendo 
uma via clara no sentido da mobilidade 
sem emissões, de 2025 em diante. Para 
cumprir essa ambição, é essencial que a 
Comissão apresente, o mais rapidamente 
possível e o mais tardar até junho de 
2021, novas propostas legislativas para 
introduzir normas mais rigorosas de 
emissões de poluentes atmosféricos para 
veículos a motor de combustão, 
abrangendo todos os poluentes e todos os 
combustíveis e grupos motopropulsores 
em todas as condições de condução, bem 
como um plano de ação sobre a 
reconversão da indústria automóvel. A 
Comissão deve também eliminar 
gradualmente a venda de novos 
automóveis de passageiros e veículos 
comerciais ligeiros com motores de 
combustão o mais tardar até 2035, 
assegurando ao mesmo tempo que as 
regras não impeçam os países pioneiros 
de aplicar medidas mais rigorosas a nível 
nacional, a fim de descarbonizar o 
transporte rodoviário.

Or. en

Alteração 33
Markus Ferber
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Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Para evitar a insegurança jurídica 
quanto às homologações já concedidas 
desde 1 de setembro de 2017, bem como às 
que virão a ser concedidas no futuro, é 
muito importante restabelecer os fatores 
de conformidade adotados anteriormente 
sem alterações, nomeadamente porque os 
fabricantes já conceberam os seus 
veículos tendo em consideração o 
procedimento RDE adotado 
anteriormente.

Or. en

Alteração 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão deve mandatar o CEN 
para a elaboração de uma norma de 
desempenho PEMS para a determinação 
de margens de erro individuais dos 
sistemas PEM. Antes de aplicar uma 
norma de desempenho PEMS, a 
Comissão está empenhada em manter a 
margem de erro sob revisão anual e em 
atualizá-la apenas quando forem 
efetuadas melhorias na tecnologia de 
medição.

Or. en

Justificação

A margem de erro deve permanecer em 0,43, contanto que nenhuma melhoria técnica nos 
dispositivos de medição tenha sido efetuada ou seja refletida numa norma de desempenho 
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PEMS do CEN.

Alteração 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) É necessário que a Comissão 
tenha em conta as normas adotadas pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN) 
para um procedimento normalizado 
destinado a avaliar a incerteza da 
medição RDE no que diz respeito às 
emissões gasosas e de partículas.

Or. en

Alteração 36
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) É necessário que a Comissão 
tenha em conta as normas adotadas pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN) 
para um procedimento normalizado 
destinado a avaliar a incerteza da 
medição RDE no que diz respeito às 
emissões gasosas e de partículas.

Or. en

Justificação

Sob reserva da votação do projeto de norma, o trabalho no CEN foi concluído e deve agora 
dar origem a uma norma até ao final de 2020. O objetivo da norma é estabelecer um fator de 
incerteza para medições RDE que possa substituir as margens específicas ou complementá-
las.
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Alteração 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão deve ter em conta as 
normas adotadas pelo Comité Europeu de 
Normalização (CEN) para um 
procedimento normalizado destinado a 
avaliar a incerteza da medição RDE no 
que diz respeito às emissões gasosas e de 
partículas.

Or. en

Justificação

Os trabalhos no CEN já foram concluídos e devem dar origem a uma norma até ao final de 
2020, que visa estabelecer um fator de incerteza para medições RDE que possa substituir as 
margens específicas ou complementá-las.

Alteração 38
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
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medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos no sentido da baixa, para 
refletir o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, devendo os seus peritos ter um 
acesso sistemático às reuniões dos grupos 
de peritos da Comissão incumbidos da 
elaboração dos atos delegados.

medir emissões; e com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões. A delegação deve ainda 
incluir a alteração do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 a fim de rever as margens de 
erro, para refletir o progresso técnico nos 
PEMS. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em especial, a fim de assegurar a 
igualdade de participação na preparação 
dos atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho devem receber todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros, devendo os 
seus peritos ter um acesso sistemático às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão incumbidos da elaboração dos 
atos delegados.

Or. en

Justificação

Não há qualquer justificação para alterar seja o que for no Regulamento (CE) n.º 715/2007 
relativo à informação sobre reparação e manutenção, uma vez que todas as disposições nesta 
matéria foram agora transferidas para o novo regulamento-quadro relativo à homologação, 
o Regulamento (UE) 2018/858. A Comissão já começou a trabalhar em possíveis medidas 
para o período pós-Euro 6. Afigura-se desnecessária a delegação para rever os 
procedimentos de medição de partículas/ recalibrar os valores-limite baseados na massa de 
partículas/ introduzir valores-limite baseados no número de partículas antes de uma proposta 
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pós-Euro 6.

Alteração 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos no sentido da baixa, para 
refletir o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; e com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões. A delegação deve ainda 
incluir a alteração do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 a fim de rever as margens de 
erro, para refletir o progresso técnico nos 
PEMS. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em especial, a fim de assegurar a 
igualdade de participação na preparação 
dos atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho devem receber todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros, devendo os 
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preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, devendo os seus peritos ter um 
acesso sistemático às reuniões dos grupos 
de peritos da Comissão incumbidos da 
elaboração dos atos delegados.

seus peritos ter um acesso sistemático às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão incumbidos da elaboração dos 
atos delegados.

Or. en

Alteração 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; e com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões. A delegação deve ainda 
incluir a alteração do Regulamento (CE) 
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fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos no sentido da baixa, para 
refletir o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, devendo os seus peritos ter um 
acesso sistemático às reuniões dos grupos 
de peritos da Comissão incumbidos da 
elaboração dos atos delegados.

n.º 715/2007 a fim de rever as margens de 
erro, para refletir o progresso técnico nos 
PEMS. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos, e que 
essas consultas sejam realizadas em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em especial, a fim de assegurar a 
igualdade de participação na preparação 
dos atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho devem receber todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros, devendo os 
seus peritos ter um acesso sistemático às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão incumbidos da elaboração dos 
atos delegados.

Or. en

Justificação

Não há justificação para introduzir alterações no Regulamento (CE) n.º 715/2007 sobre 
reparação e manutenção, porque estas disposições foram agora transferidas para o 
Regulamento (UE) 2018/858. A Comissão Europeia já começou a trabalhar em possíveis 
medidas para o período pós-Euro 6.

Alteração 41
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos no sentido da baixa, para 
refletir o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
recalibrar os valores-limite baseados na 
massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, devendo os seus peritos ter um 
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receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, devendo os seus peritos ter um 
acesso sistemático às reuniões dos grupos 
de peritos da Comissão incumbidos da 
elaboração dos atos delegados.

acesso sistemático às reuniões dos grupos 
de peritos da Comissão incumbidos da 
elaboração dos atos delegados.

Or. en

Alteração 42
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos no sentido da baixa, para refletir 

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos no sentido da baixa, para refletir 



AM\1197727PT.docx 29/46 PE646.974v01-00

PT

o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, devendo os seus peritos 
ter um acesso sistemático às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão incumbidos 
da elaboração dos atos delegados.

o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e os 
peritos dos Estados-Membros devem 
receber todos os documentos e as 
informações necessárias e completas 
atempadamente, devendo os seus peritos 
ter um acesso sistemático às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão incumbidos 
da elaboração dos atos delegados.

Or. ro

Alteração 43
Andor Deli

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 

(11) A fim de contribuir para a 
realização dos objetivos da União em 
matéria de qualidade do ar e para reduzir as 
emissões dos veículos, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) no que diz respeito às 
regras de execução aplicáveis aos 
procedimentos, ensaios e requisitos 
específicos para a homologação. Essa 
delegação deve incluir a competência para 
complementar o Regulamento (CE) 
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n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos no sentido da baixa, para 
refletir o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, devendo os seus peritos 
ter um acesso sistemático às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão incumbidos 
da elaboração dos atos delegados.

n.º 715/2007 com essas regras revistas e 
com os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões; com os requisitos para a 
aplicação da proibição da utilização de 
dispositivos manipuladores capazes de 
reduzir a eficácia dos sistemas de controlo 
das emissões; com as medidas necessárias 
à execução da obrigação do fabricante de 
fornecer um acesso ilimitado e 
normalizado à informação relativa à 
reparação e manutenção dos veículos; e 
com a adoção de um procedimento revisto 
de medição das partículas. A delegação 
deve ainda incluir a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 a fim de 
rever os fatores de conformidade 
definitivos e a margem de erro, para 
refletir o progresso técnico nos PEMS; e a 
recalibragem dos valores-limite baseados 
na massa de partículas, bem como a 
introdução de valores-limite baseados no 
número de partículas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
receber todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, devendo os seus peritos 
ter um acesso sistemático às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão incumbidos 
da elaboração dos atos delegados.

Or. en

Alteração 44
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Uma vez que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, o 
estabelecimento de regras relativas às 
emissões dos veículos a motor a fim de 
contribuir para a realização dos objetivos 
básicos da qualidade do ar, não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros — já que os veículos a motor 
com uma homologação válida podem ser 
comercializados para além das fronteiras 
nacionais —, mas podem, devido à 
dimensão e aos efeitos da ação, ser mais 
bem alcançados ao nível da União, a 
União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aqueles 
objetivos.

(14) Os objetivos do presente 
regulamento, a saber, o estabelecimento de 
regras relativas às emissões dos veículos a 
motor a fim de contribuir para a realização 
dos objetivos da qualidade do ar, só podem 
ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros se os veículos com 
motores de combustão, incluindo aqueles 
com uma homologação válida, puderem 
ser proibidos.

Or. en

Alteração 45
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Será necessária uma revisão das 
regras atuais, a fim de permitir que os 
países pioneiros apliquem medidas mais 
rigorosas a nível nacional, quando tal for 
decidido pelos Estados-Membros1-A.
_________________
1-A 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
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ument/TA-9-2020-0005_PT.html – n.º 52

Or. en

Alteração 46
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 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.

Or. en

Alteração 47
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 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 

Estas obrigações abrangem o cumprimento 
dos limites de emissão definidos no anexo 
I. Para efeitos da determinação da 
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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.

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 ou, se 
assim for especificado, pela soma do fator 
de conformidade aplicável e da margem 
de erro estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I. O resultado deve cumprir os 
limites de emissão Euro 6 estabelecidos no 
quadro 2 do mesmo anexo.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa restabelecer o princípio de «margem», como na legislação atual, ou seja, 
o Regulamento 2016/646 (no caso de NOx) e o Regulamento 2018/1832 (no caso do número 
de partículas). A legislação atual separa claramente o fator de conformidade geral em duas 
partes: a meta para o fabricante de veículos (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado 
ao limite de emissão real no tubo de escape) e a variabilidade do sistema portátil de medição 
das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 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 

Estas obrigações abrangem o cumprimento 
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 ou, se 
assim for especificado, pela soma do fator 
de conformidade aplicável e da margem 
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limites de emissão Euro 6 estabelecidos no 
quadro 2 do mesmo anexo.

de erro estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I. O resultado deve cumprir os 
limites de emissão Euro 6 estabelecidos no 
quadro 2 do mesmo anexo.

Or. en

Alteração 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 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 o cumprimento 
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 ou, se 
assim for especificado, pela soma do fator 
de conformidade aplicável e da margem 
de erro estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I. O resultado deve cumprir os 
limites de emissão Euro 6 estabelecidos no 
quadro 2 do mesmo anexo.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa restabelecer o princípio de «margem», como na legislação atual, ou seja, 
o Regulamento 2016/646 (no caso de NOx) e o Regulamento 2018/1832 (no caso do número 
de partículas). A legislação atual separa claramente o fator de conformidade geral em duas 
partes: a meta para o fabricante de veículos e a variabilidade do sistema portátil de medição 
das emissões.

Alteração 50
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Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante deve equipar os 
veículos de forma a que os componentes 
suscetíveis de afetar as emissões sejam 
concebidos, construídos e montados de 
modo a permitir que o veículo cumpra, em 
utilização normal, o disposto no presente 
regulamento.

1. O fabricante deve equipar os 
veículos de forma a que os componentes 
suscetíveis de afetar as emissões sejam 
concebidos, construídos e montados de 
modo a permitir que o veículo cumpra, em 
utilização normal, o disposto no presente 
regulamento. O fabricante também deve 
garantir a fiabilidade dos dispositivos de 
controlo de poluição, bem como procurar 
reduzir o risco de furto ou adulteração 
dos mesmos.

Or. en

Alteração 51
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2 de julho de 2007, se 
um fabricante assim o requerer, as 
autoridades nacionais não podem, por 
motivos relacionados com as emissões ou o 
consumo de combustível dos veículos, 
recusar a homologação CE ou nacional de 
um novo modelo de veículo, ou proibir a 
matrícula, a venda ou a entrada em 
circulação de um veículo novo, se este 
satisfizer o disposto no presente 
regulamento, em especial os valores-limite 
Euro 5 constantes do quadro 1 do anexo I 
ou os valores-limite Euro 6 constantes do 

1. As autoridades nacionais podem, 
por motivos relacionados com as emissões 
ou o consumo de combustível dos veículos, 
recusar a homologação CE ou nacional de 
um novo modelo de veículo, ou podem 
proibir a matrícula, a venda ou a entrada 
em circulação de um veículo novo, 
nomeadamente se este satisfizer o disposto 
no presente regulamento, em especial os 
valores-limite Euro 5 constantes do quadro 
1 do anexo I ou os valores-limite Euro 6 
constantes do quadro 2 do anexo I, nos 
termos do segundo parágrafo do artigo 4.º, 
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quadro 2 do anexo I, nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 4.º, n.º 1.

n.º 1.

Or. en

Justificação

Importante para países como a Dinamarca, França, etc., que decidiram eliminar 
progressivamente o motor de combustão.

Alteração 52
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 53
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 54
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 14.º-A, a fim de adotar as 
seguintes medidas com base nos 
resultados do Programa de Medição de 
Partículas da UNECE, conduzido sob os 
auspícios do Fórum Mundial para a 
Harmonização das Regulamentações 
Aplicáveis a Veículos, sem baixar o nível 
de proteção do ambiente na União:

Suprimido

a) Alterar o presente regulamento para 
efeitos da revisão dos valores-limite da 
massa de partículas e do número de 
partículas estabelecidos no anexo I;
b) Complementar o presente regulamento 
com a adoção de um procedimento de 
medição revisto para o número de 
partículas.

Or. en

Alteração 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
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Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 14.º-A, a fim de adotar as seguintes 
medidas com base nos resultados do 
Programa de Medição de Partículas da 
UNECE, conduzido sob os auspícios do 
Fórum Mundial para a Harmonização 
das Regulamentações Aplicáveis a 
Veículos, sem baixar o nível de proteção 
do ambiente na União:

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 14.º-A:

Or. en

Justificação

As questões que envolvem as emissões de partículas são tratadas pelo grupo PMP, em 
Genebra, em preparação de uma proposta da Comissão sobre o período pós-Euro 6. O 
pedido de poderes delegados, conforme observado no n.º 2, é, por conseguinte, irrelevante.

Alteração 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 14.º-A, a fim de adotar as seguintes 
medidas com base nos resultados do 
Programa de Medição de Partículas da 
UNECE, conduzido sob os auspícios do 
Fórum Mundial para a Harmonização 
das Regulamentações Aplicáveis a 
Veículos, sem baixar o nível de proteção 
do ambiente na União:

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 14.º-A:

Or. en
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Alteração 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Alterar o presente regulamento 
para efeitos da revisão dos valores-limite 
da massa de partículas e do número de 
partículas estabelecidos no anexo I;

Suprimido

Or. en

Alteração 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Alterar o presente regulamento 
para efeitos da revisão dos valores-limite 
da massa de partículas e do número de 
partículas estabelecidos no anexo I;

a) Complementar o presente 
regulamento a fim de adaptar os 
procedimentos, ensaios e requisitos, bem 
como os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões, para refletir 
adequadamente as emissões em condições 
reais de condução;

Or. en

Alteração 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Complementar o presente 
regulamento com a adoção de um 
procedimento de medição revisto para o 
número de partículas.

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Complementar o presente 
regulamento com a adoção de um 
procedimento de medição revisto para o 
número de partículas.

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de rever as margens de erro 
específicas dos poluentes estabelecidas no 
quadro 2-A do anexo I à luz do progresso 
técnico, tendo em conta as incertezas 
técnicas relacionadas com a utilização de 
sistemas portáteis de medição das 
emissões (PEMS).

Or. en

Alteração 61
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 14.º-A para:

Suprimido

a) Complementar o presente regulamento 
a fim de adaptar os procedimentos, 
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ensaios e requisitos, bem como os ciclos 
de ensaio utilizados para medir emissões, 
para refletir adequadamente as emissões 
em condições reais de condução;
b) Alterar o presente regulamento a fim 
de adaptar ao progresso técnico os fatores 
de conformidade definitivos para os 
poluentes estabelecidos no quadro 2-A do 
anexo I.

Or. en

Alteração 62
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Complementar o presente 
regulamento a fim de adaptar os 
procedimentos, ensaios e requisitos, bem 
como os ciclos de ensaio utilizados para 
medir emissões, para refletir 
adequadamente as emissões em condições 
reais de condução;

Suprimido

Or. en

Alteração 63
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 

Suprimido
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os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.

Or. en

Alteração 64
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de rever as margens de erro dos 
poluentes estabelecidas no quadro 2-A do 
anexo I à luz do progresso técnico, tendo 
em conta as incertezas técnicas 
relacionadas com a utilização de sistemas 
portáteis de medição das emissões 
(PEMS).

Or. en

Justificação

As questões que envolvem as emissões de partículas estão a ser tratadas pelo grupo PMP, em 
Genebra, em preparação de uma proposta da Comissão sobre o período pós-Euro 6. O 
pedido de poderes delegados, conforme observado no n.º 2, é, por conseguinte, irrelevante. 
Além disso, os valores de massa e número de partículas, bem como o procedimento de 
medição para números de partículas, são elementos essenciais da legislação que devem ser 
adotados pelo processo legislativo ordinário e não por atos delegados.

Alteração 65
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração
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b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico a 
margem de erro para os poluentes 
estabelecida no quadro 2-A do anexo I.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa restabelecer o princípio de «margem», como na legislação atual, ou seja, 
o Regulamento 2016/646 (no caso de NOx) e o Regulamento 2018/1832 (no caso do número 
de partículas). A legislação atual separa claramente o fator de conformidade geral em duas 
partes: a meta para o fabricante de veículos (ou seja, um «fator de conformidade» aplicado 
ao limite de emissão real no tubo de escape) e a variabilidade do sistema portátil de medição 
das emissões (ou seja, a margem de erro).

Alteração 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico a 
margem de erro para os poluentes 
estabelecida no quadro 2-A do anexo I.

Or. en

Alteração 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração
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b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico os 
fatores de conformidade definitivos para 
os poluentes estabelecidos no quadro 2-A 
do anexo I.

b) Alterar o presente regulamento a 
fim de adaptar ao progresso técnico a 
margem de erro para os poluentes 
estabelecida no quadro 2-A do anexo I.

Or. en

Alteração 68
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No artigo 14.º, é inserido o 
seguinte número:
«3-A. A Comissão deve examinar 
regularmente o progresso técnico no que 
diz respeito às incertezas de medição 
relacionadas com a utilização do sistema 
portátil de medição das emissões (PEMS). 
No prazo de dois anos a contar da data de 
aplicação e, posteriormente, de dois em 
dois anos, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a revisão realizada e, 
conforme o caso, uma proposta legislativa 
com o objetivo de rever no sentido da 
baixa o valor da margem de incerteza de 
medição dos fatores de conformidade 
definitivos para os poluentes estabelecidos 
no quadro 2-A do anexo I.»;

Or. en

Justificação

Para garantir segurança jurídica aos fabricantes e permitir que as instituições da UE 
expressem a sua voz sobre a conveniência de possíveis alterações, a revisão dos fatores de 
conformidade deve ser efetuada através do processo legislativo ordinário. Neste sentido, 
devemos garantir que apenas a margem de erro seja revista em baixa sempre que o progresso 
técnico na utilização do PEMS tenha sido alcançado. Uma frequência de revisão de dois anos 
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é adequada para facilitar a adaptação às alterações dos fabricantes.

Alteração 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No artigo 14.º, é aditado o seguinte 
número:
«5-A. A Comissão deve ter em 
consideração as normas adotadas pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN) 
que forneçam uma abordagem 
tecnicamente sólida para avaliar a 
incerteza de medição RDE no que diz 
respeito às emissões gasosas e de 
partículas, com o objetivo de exigir a 
utilização de tal norma nos termos do 
presente regulamento, a fim de que uma 
autoridade apropriada verifique uma 
margem de incerteza específica para os 
pedidos de PEMS e considere se isso é 
suficiente para substituir as margens de 
erro específicas indicadas no quadro 2-A 
do anexo I do presente regulamento ou 
para as complementar.»;

Or. en

Alteração 70
Kateřina Konečná

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 715/2007
Artigo 14-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão deve ter em 
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consideração as normas adotadas pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN) 
que forneçam uma abordagem 
tecnicamente sólida para avaliar a 
incerteza de medição RDE no que diz 
respeito às emissões gasosas e de 
partículas, com o objetivo de exigir a 
utilização de tal norma nos termos do 
presente regulamento, a fim de que uma 
autoridade apropriada verifique uma 
margem de incerteza específica para os 
pedidos de PEMS e considere se isso é 
suficiente para substituir as margens de 
erro específicas indicadas no quadro 2-A 
do anexo I do presente regulamento ou 
para as complementar.

Or. en

Justificação

Sob reserva da votação do projeto de norma, o trabalho no CEN foi concluído e deve agora 
dar origem a uma norma até ao final de 2020. O objetivo da norma é estabelecer um fator de 
incerteza para medições RDE que possa substituir as margens específicas ou 
complementá-las.

Alteração 71
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
terceiro dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
quinto dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. ro


