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26.9.2018 A8-0287/85 

Alteração  85 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 19 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de manter a diversidade do 

mercado de automóveis de passageiros e 

de veículos comerciais ligeiros e a sua 

capacidade de satisfazer as diferentes 

necessidades dos consumidores, os 

objetivos de emissões de CO2 deverão ser 

definidos de acordo com a utilidade dos 

veículos, numa base linear. Continuar a 

utilizar a massa como parâmetro de 

utilidade é considerado coerente com o 

regime existente. Para refletir melhor a 

massa dos veículos utilizados na estrada, 

o parâmetro deve ser alterado de massa 

em ordem de marcha para a massa de 

ensaio do veículo especificada no 

Regulamento (UE) 2017/1151 de 1 de 

junho de 2017, com efeitos a partir de 

2025. 

(19) A fim de permitir benefícios 

ambientais e de outros tipos decorrentes 

da redução das dimensões e do peso dos 

veículos e tendo em conta que, devido a 

tecnologias vocacionadas para a 

eficiência, como a hibridação, os veículos 

mais pesados têm necessariamente 

emissões mais elevadas, e no intuito de 

evitar recompensar indevidamente os 
veículos pesados, os objetivos de emissões 

de CO2 não devem ser diferenciados em 

função da massa do veículo. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/86 

Alteração  86 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 20 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Deve evitar-se que os objetivos para a 

frota da UE sejam alterados devido a 

alterações na massa média da frota. As 

alterações na massa média devem, por 

conseguinte, ser refletidas sem demora 

nos cálculos dos objetivos de emissões 

específicas e as adaptações do valor da 

massa média utilizado para este efeito 

devem, portanto, ter lugar de dois em dois 

anos, com efeitos a partir de 2025. 

Suprimido 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Alteração  87 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 13 – n.º 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Até 31 de outubro de 2022, o valor 

TM0 indicativo para 2025 deve ser 

determinado como o valor médio da 

massa de ensaio dos automóveis novos de 

passageiros ou dos veículos comerciais 

ligeiros novos em 2021; 

Suprimido 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Alteração  88 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 13 – n.º 1 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Até 31 de outubro de 2024, e 

subsequentemente de dois em dois anos, 

os valores TM0 referidos no anexo I, 

partes A e B, devem ser adaptados ao 

valor médio da massa de ensaio dos 

automóveis novos de passageiros e dos 

veículos comerciais ligeiros novos nos 

dois anos civis anteriores, com início em 

2022 e 2023.  Os novos M0 são aplicáveis 

a partir de 1 de janeiro do ano civil 

seguinte à data da adaptação.  

Suprimido 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Alteração  89 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 – subponto 6.2.1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  

6.2.1. 2025 a 2029 6.2.1. 2025 a 2029 

Objetivo de emissões específicas de 

referência = objetivo para a frota da 

UE2025 + a2025 · (TM-TM0)  

Objetivo de emissões específicas de 

referência = objetivo para a frota da UE2025 

Em que,  Em que,  

objetivo para a frota da UE2025 é 

determinado de acordo com o ponto 6.1.1;  

objetivo para a frota da UE2025 é 

determinado de acordo com o ponto 6.1.1;  

a2025 é  

 

em que:   

a2021 é o gradiente da melhor reta 

resultante da aplicação do método linear 

dos mínimos quadrados à massa de ensaio 

(variável independente) e as emissões 

específicas de CO2 (variável dependente) 

de cada veículo da frota da UE em 2021;  

 

emissões médias2021 é a média das 

emissões específicas de CO2 de todos os 

veículos matriculados pela primeira vez 

em 2021, dos fabricantes para os quais é 

calculado um objetivo de emissões 

específicas de acordo com o ponto 4;  

 

TM é o valor médio da massa de ensaio, 

em quilogramas, de todos os veículos do 
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fabricante matriculados pela primeira vez 

no ano civil em causa;  

TM0 é o valor determinado de acordo com 

o artigo 13.º, n.º 1, alínea d). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Alteração  90 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 – subponto 6.2.2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6.2.2. 2030 e anos seguintes 6.2.2. 2030 e anos seguintes  

Objetivo de emissões específicas de 

referência = objetivo para a frota da UE2030 

+ a2030 · (TM-TM0)  

Objetivo de emissões específicas de 

referência = objetivo para a frota da UE2030  

Em que,  Em que,  

objetivo para a frota da UE2030 é 

determinado de acordo com o ponto 6.1.2;   

objetivo para a frota da UE2030 é 

determinado de acordo com o ponto 6.1.2;  

a2030 é  

 

em que:   

a2021 é o gradiente da melhor reta 

resultante da aplicação do método linear 

dos mínimos quadrados à massa de ensaio 

(variável independente) e as emissões 

específicas de CO2 (variável dependente) 

de cada veículo da frota da UE em 2021;  

 

emissões médias2021 é a média das 

emissões específicas de CO2 de todos os 

veículos matriculados pela primeira vez 

em 2021, dos fabricantes para os quais é 

calculado um objetivo de emissões 

específicas de acordo com o ponto 4;  

 

TM é o valor médio da massa de ensaio, em 

quilogramas, de todos os veículos do 

fabricante matriculados pela primeira vez 

no ano civil em causa;  
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TM0 é o valor determinado de acordo com o 

artigo 13.º, n.º 1, alínea d). 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Alteração  91 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 – subponto 6.2.1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6.2.1. 2025 a 2029 6.2.1. 2025 a 2029 

Objetivo de emissões específicas de 

referência = objetivo para a frota da UE2025 

+ α · (TM-TM0) 

Objetivo de emissões específicas de 

referência = objetivo para a frota da UE2025  

Em que,  Em que,  

objetivo para a frota da UE2025 é 

determinado de acordo com o ponto 6.1.1;  

objetivo para a frota da UE2025 é 

determinado de acordo com o ponto 6.1.1;  

é a2025 quando a massa de ensaio média 

dos veículos matriculados pela primeira 

vez dos fabricantes for igual ou inferior a 

TM0, determinada de acordo com o artigo 

13.º, n.º 1, alínea d), e a2021, quando a 

massa de ensaio média dos veículos  

matriculados pela primeira vez dos 

fabricantes for superior a TM0, 

determinada de acordo com o artigo 13.º, 

n.º 1, alínea d),  

 

em que:  

a2025 é  

 

a2021 é o gradiente da melhor reta 

resultante da aplicação do método linear 

dos mínimos quadrados à massa de ensaio 

(variável independente) e as emissões 

específicas de CO2 (variável dependente) 

de cada veículo da frota da UE em 2021;  
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emissões médias2021 é a média das 

emissões específicas de CO2 de todos os 

veículos matriculados pela primeira vez 

em 2021, dos fabricantes para os quais é 

calculado um objetivo de emissões 

específicas de acordo com o ponto 4;  

 

TM é o valor médio da massa de ensaio, 

em quilogramas, de todos os veículos do 

fabricante matriculados pela primeira vez 

no ano civil em causa; 

 

TM0 é o valor determinado de acordo com 

o artigo 13.º, n.º 1, alínea d).  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Alteração  92 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 – subponto 6.2.2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6.2.2. 2030 e anos seguintes 6.2.2. 2030 e anos seguintes 

Objetivo de emissões específicas de 

referência = objetivo para a frota da UE2030 

+ α · (TM-TM0) 

Objetivo de emissões específicas de 

referência = objetivo para a frota da UE2030  

Em que,  Em que,  

objetivo para a frota da UE2030 é 

determinado de acordo com o ponto 6.1.2;  

objetivo para a frota da UE2030 é 

determinado de acordo com o ponto 6.1.2;  

é a2030, quando a massa de ensaio média 

dos veículos matriculados pela primeira 

vez dos fabricantes for igual ou inferior a 

TM0, determinada de acordo com o artigo 

13.º, n.º 1, alínea d), e a2021, quando a 

massa de ensaio média dos veículos  

matriculados pela primeira vez dos 

fabricantes for superior a TM0, 

determinada de acordo com o artigo 13.º, 

n.º 1, alínea d),  

 

em que:  

a2030 é  

 

a2021 é o gradiente da melhor reta 

resultante da aplicação do método linear 

dos mínimos quadrados à massa de ensaio 

(variável independente) e as emissões 

específicas de CO2 (variável dependente) 

de cada veículo da frota da UE em 2021;  
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emissões médias2021 é a média das 

emissões específicas de CO2 de todos os 

veículos matriculados pela primeira vez 

em 2021, dos fabricantes para os quais é 

calculado um objetivo de emissões 

específicas de acordo com o ponto 4;  

 

TM é o valor médio da massa de ensaio, 

em quilogramas, de todos os veículos do 

fabricante matriculados pela primeira vez 

no ano civil em causa; 

 

TM0 é o valor determinado de acordo com 

o artigo 13.º, n.º 1, alínea d).  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Alteração  93 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 50 % 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 50 %, 

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 

 

 


