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26.9.2018 A8-0287/94 

Alteração  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 42 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(42) Em 2024, está prevista a revisão 

dos progressos alcançados ao abrigo [do 

Regulamento Partilha de Esforços e da 

Diretiva Regime de Comércio de Licenças 

de Emissão]. É, por conseguinte, 

conveniente avaliar a eficácia do presente 

regulamento nesse mesmo ano, a fim de 

permitir uma avaliação coordenada e 

coerente das medidas executadas ao 

abrigo destes instrumentos. 

(42) É conveniente avaliar a eficácia do 

presente regulamento já em 2023, a fim de 

permitir uma avaliação atempada, 

transparente, coordenada e coerente da 

sua execução e dos progressos alcançados 

na consecução dos objetivos fixados 

dentro do prazo estabelecido, igualmente 

em relação aos progressos realizados ao 

abrigo do Regulamento (UE) 2018/842 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A e 

da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho1-B. A avaliação 

deve também ponderar opções para ter em 

conta os combustíveis renováveis 

sustentáveis a fim de cumprir os objetivos 

do presente regulamento, garantindo ao 

mesmo tempo a coerência com a [Diretiva 

relativa à promoção da utilização de 

energia proveniente de fontes renováveis]. 

 _______________ 

 1-A Regulamento (UE) 2018/842 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 

de maio de 2018, relativo às reduções 

anuais obrigatórias das emissões de gases 

com efeito de estufa pelos Estados-

Membros entre 2021 e 2030 como 

contributo para a ação climática, a fim de 

cumprir os compromissos assumidos no 

âmbito do Acordo de Paris, e que altera o 
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Regulamento (UE) n.º 525/2013 (JO L 

156 de 19.6.2018, p. 26). 

 1-B Diretiva 2009/29/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de abril de 2009, que altera a Diretiva 

2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o regime de 

comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 

estufa na Comunidade (JO L 140 de 5.6.2009, p. 32). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/95 

Alteração  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 40 % 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 40 %, 

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 A8-0287/96 

Alteração  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

em nome do Grupo ALDE 

 

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.° 5 - parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A partir de 1 de janeiro de 2030, um valor 

de referência igual a 35 % da parte de 

mercado das vendas de automóveis novos 

de passageiros e de veículos comerciais 

ligeiros novos em 2030 deverá aplicar-se à 

quota de veículos com emissões nulas e 

com baixo nível de emissões, a determinar 

em conformidade com o anexo I, parte A, 

ponto 6.3, e com o anexo I, parte B, ponto 

6.3, respetivamente. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/97 

Alteração  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 14 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Em 2024, a Comissão deve 

apresentar um relatório ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho sobre a eficácia do 

presente regulamento, se for caso disso 

acompanhado de uma proposta de alteração 

do mesmo. Esse relatório analisará, 

nomeadamente, a real representatividade 

dos valores de emissão de CO2 e de 

consumo de energia determinados em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

2017/1151, a implantação no mercado da 

União de veículos com nível nulo ou baixo 

de emissões e a implantação de 

infraestruturas de carregamento e de 

abastecimento comunicada nos termos da 

Diretiva 2014/94/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho29. 

1. Em 2023, a Comissão deve 

apresentar um relatório ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho sobre a eficácia do 

presente regulamento, se for caso disso 

acompanhado de uma proposta de alteração 

do mesmo. Esse relatório deve analisar, 

nomeadamente, a real representatividade 

dos valores de emissão de CO2 e de 

consumo de energia determinados em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

2017/1151, a implantação no mercado da 

União de veículos com nível nulo ou baixo 

de emissões e a implantação de 

infraestruturas de carregamento e de 

abastecimento comunicada nos termos da 

Diretiva 2014/94/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho29, e fatores 

económicos, incluindo os impactos nos 

consumidores. No relatório, a Comissão 

deve também ponderar alternativas para 

ter em conta a contribuição de 

combustíveis renováveis sustentáveis para 

os objetivos do presente regulamento e, se 

necessário, apresentar uma proposta. 

__________________ __________________ 

29 Diretiva 2014/94/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 

de 2014, relativa à criação de uma 

29 Diretiva 2014/94/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 

de 2014, relativa à criação de uma 
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infraestrutura para combustíveis 

alternativos (JO L 307 de 28.10.2014, p. 

1). 

infraestrutura para combustíveis 

alternativos (JO L 307 de 28.10.2014, p. 

1). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Alteração  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

x é 15 % nos anos de 2025 a 2029 e 30 % 

em 2030 e anos seguintes. 

x é 20 % nos anos de 2025 a 2029 e 35 % 

em 2030 e anos seguintes. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Alteração  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 6.3.2 – parágrafo 4 – subparágrafo 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

x é 30%. x é 35 %. 

Or. en 

 

 


