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26.9.2018 A8-0287/71 

Alteração  71 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Anexo I – Parte A – ponto 6.3 – parágrafo 4 – subparágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Alteração  72 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Anexo I – Parte B – ponto 6.3.1 – parágrafo 4 – subparágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Alteração  73 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A partir de 1 de janeiro de 2030, 

aplicam-se os seguintes objetivos: 

5. A partir de 1 de janeiro de 2030, 

aplicam-se os seguintes objetivos: 

(a) Para as emissões médias da frota de 

automóveis novos de passageiros, um 

objetivo de redução igual a 30% da média 

dos objetivos de emissões específicas em 

2021, determinado em conformidade com 

o anexo I, parte A, ponto 6.1.2; 

(a) Para as emissões médias da frota de 

automóveis novos de passageiros, um 

objetivo de redução igual a 35 % da média 

dos objetivos de emissões específicas em 

2021, determinado em conformidade com 

o anexo I, parte A, ponto 6.1.2; 

(b) Para as emissões médias da frota de 

veículos comerciais ligeiros novos, um 

objetivo de redução de 30 %, 

comparativamente à média dos objetivos 

de emissões específicas em 2021, 

determinado em conformidade com o 

anexo I, parte B, ponto 6.1.2. 

(b) Para as emissões médias da frota de 

veículos comerciais ligeiros novos, um 

objetivo de redução de 30 %, 

comparativamente à média dos objetivos 

de emissões específicas em 2021, 

determinado em conformidade com o 

anexo I, parte B, ponto 6.1.2. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Alteração  74 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea m) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(m) «Veículo com nível nulo ou baixo 

de emissões», um automóvel de 

passageiros ou um veículo comercial 

ligeiro com emissões, medidas no tubo de 

escape, entre zero e 50 g de CO2/km, 

determinadas em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2017/1151. 

(m) «Veículo com nível nulo ou baixo 

de emissões», um automóvel de 

passageiros com emissões, medidas no 

tubo de escape, entre zero 

e 50 g de CO2/km, e um veículo comercial 

ligeiro com emissões entre zero 

e 70g de CO2/km, determinadas em 

conformidade com o 

Regulamento (UE) 2017/1151.   

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Alteração  75 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A categoria de veículos 

matriculados como M1 ou N1 à qual o 

agrupamento é aplicável. 

(d) A categoria de veículos 

matriculados como M1 e N1 à qual o 

agrupamento é aplicável. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Alteração  76 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 8-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. Para determinar as emissões 

médias específicas de CO2 para as 

categorias M1 e N1 de cada fabricante, 

serão tidos em conta, se este o solicitar, 

para o mesmo ou para outro fabricante e 

no mesmo ano civil, eventuais resultados 

superiores ao objetivo de redução das 

emissões de CO2 das categorias M1 ou N1 

do fabricante. Neste caso, a diferença 

entre os objetivos de emissões médias 

específicas do fabricante para as 

categorias M1 ou N1 e as respetivas 

emissões médias específicas será deduzida 

das suas emissões médias específicas 

de CO2 para o objetivo específico das 

categorias M1 ou N1, ponderado com o 

número de veículos matriculados. A 

contribuição total destas transferências de 

créditos entre os fabricantes das 

categorias M1 ou N1 não pode exceder 

10 g de CO2/km por fabricante. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Alteração  77 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

Kateřina Konečná 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-A 

 Crédito para desenvolvimentos específicos 

de combustíveis e motores para reduzir o 

consumo de combustível e as emissões de 

CO2 

 As melhorias de eficiência que resultem 

numa redução do consumo de 

combustível e das emissões de CO2 e 

provenham da conjugação do 

desenvolvimento de combustíveis e da 

tecnologia de motores devem, no que 

respeita à parte sujeita a obrigação, ser 

tidas em consideração pelo presente 

regulamento. Até 31 de dezembro de 2020, 

o mais tardar, a Comissão adota atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 16.º, estabelecendo os critérios e a 

metodologia pormenorizada para avaliar 

as melhorias de eficiência no que diz 

respeito às obrigações decorrentes do 

presente regulamento. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Alteração  78 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

Kateřina Konečná 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 9 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 9. É proposto um fator de correção 

do carbono (FCC), caso sejam utilizados 

combustíveis renováveis em veículos, para 

obter uma avaliação adequada das 

emissões líquidas de CO2 que contribuam 

para os fenómenos relacionados com 

alterações climáticas. O FCC é 

determinado em função do combustível 

renovável utilizado.  

 Os combustíveis renováveis (líquidos e 

gasosos) incluem os combustíveis 

biogénicos (como o biometano produzido 

por processos de digestão anaeróbia), 

assim como os combustíveis sintéticos 

(incluindo também os chamados «e-fuels» 

e o «power-to-gas», ou conversão de 

eletricidade em gás) que correspondam 

aos critérios de sustentabilidade 

enunciados na Diretiva «Energias 

Renováveis» (DER II). 

 A certificação da quantidade de 

combustível renovável pode ser efetuada 

ao nível dos Estados-Membros ou, em 

alternativa, indicada diretamente pelo 

fabricante do veículo. 

 Durante a fase de vigilância e de 

comunicação de informações, o cálculo 
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do valor de CO2 da frota é efetuado 

utilizando o Fator de Correção do 

Carbono e a seguinte fórmula: 

CO2FROTA = (CO2 de homologação) *(1-

FCC)  

 O FCC diz apenas respeito a tecnologias 

com combustível renovável, por exemplo 

gás renovável, e aplica-se exclusivamente 

à frota de veículos a gás natural. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Alteração  79 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Relatório A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 10 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 10. Até 2023, a Comissão adota atos 

delegados, nos termos do artigo 16.º, fim 

de incluir combustíveis alternativos no 

cálculo do objetivo em matéria de CO2 

para os automóveis novos de passageiros 

e os veículos comerciais ligeiros novos. 

Or. en 

 

 


