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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Desde 1995 a UE dispõe de uma estratégia para reduzir as emissões de CO2 dos automóveis 
particulares. Esta estratégia repousa em três eixos: compromisso voluntário dos fabricantes de 
reduzir as emissões de CO2; promoção dos veículos limpos graças a medidas fiscais; e 
melhoria da informação do consumidor. Entre 1995 e 2007 realizaram-se progressos 
consideráveis em matéria de eficiência energética. Uma parte destes progressos foi porém 
neutralizada pelo crescimento da procura de veículos de maiores dimensões. As emissões de 
CO2 do sector dos automóveis de passageiros representam na Europa cerca de 12% do total 
das emissões. Os automóveis de passageiros representam cerca de 78% dos transportes de 
pessoas na União Europeia.  

1. Objectivos da proposta de regulamento 

A proposta de regulamento em exame destina-se a atingir um objectivo uniforme e 
vinculativo de 130 g de CO2/km a partir de 2012. O Parlamento subscreve este objectivo 
comum e apoia os objectivos gerais visados pela Comissão. Dito isto, o regulamento a adoptar 
pelo Conselho e pelo Parlamento deve visar objectivos de redução neutros em termos de 
concorrência, socialmente equitativos e sustentáveis, tendo em conta a diversidade dos 
fabricantes automóveis europeus e a sua posição perante a concorrência internacional.

2. Opções e curva (Slope)

O ponto delicado reside em especial numa repartição equitativa dos objectivos de redução de 
emissões entre os pequenos e os grandes veículos. Os veículos de grandes dimensões -
segmento no qual os fabricantes europeus representam 80% do mercado – estão na vanguarda 
das novas tecnologias. A curva dos valores-limite é em função da massa dos veículos. O 
objectivo em matéria de emissões de CO2 para a média da frota de automóveis novos de um 
fabricante, com base na massa média, representa o melhor critério de medida. A contribuição 
sensivelmente mais elevada dos veículos maiores em relação aos mais pequenos é 
determinada pelo perfil da curva. 
Apoiamos o perfil de 60% proposto pela Comissão. Os objectivos de redução aplicáveis aos 
veículos de grandes dimensões são claramente superiores aos relativos aos veículos de 
pequena dimensão. Um perfil de 60% significa que as emissões de CO2 não aumentam 
paralelamente ao aumento de peso, mas de maneira claramente inferior à média.
O peso dos veículos (a massa) é o parâmetro ideal para determinar os objectivos de CO2. Este 
parâmetro é com efeito de molde a gerar menos distorções da concorrência que os outros. No 
Japão e na China o peso está já na base da legislação relativa ao CO2. A evolução é fácil de 
supervisionar e os dados já estão disponíveis. Dado que os fabricantes elaboram conceitos de 
plataforma, o parâmetro "Footprint" (superfície de apoio das rodas) não constitui um elemento 
adequado. O recurso à Footprint faria com que a todos os veículos de uma mesma plataforma 
fossem aplicados objectivos idênticos, independentemente do seu equipamento e do seu peso. 
Além disso, a Footprint desfavoreceria fortemente os pequenos veículos urbanos que emitem 
pouco CO2.

3. Medidas complementares da abordagem integrada
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O limite de 120 g de CO2/km da abordagem integrada prevê uma redução de 10 g/km graças a 
medidas complementares. Estas englobam os pneus de baixa resistência, a redução da fricção, 
os sistemas de controlo da pressão dos pneus, instalações de climatização eficientes, etc., 
elementos que permitem economizar cerca de 5 g/km de CO2, a que há que acrescentar os 
biocombustíveis, que também economizam cerca de 5 g/km de CO2. Para que as novas 
técnicas e as medidas de poupança de energia se imponham, é oportuno reconhecer as 
inovações economizadoras como medidas de redução do CO2. Já que estas inovações não são 
todas reconhecíveis nos testes, ou porque as modificações dos processos harmonizados a nível 
internacional são demoradas e trabalhosas, propôs-se instaurar adicionalmente um 
procedimento em conformidade com o artigo 6.º e o anexo II A. Entre as inovações podem ser 
contabilizadas medidas de técnica automóvel, de manutenção, de formação para a condução, 
de infra-estrutura de navegação, etc.. O objectivo é promover todas as medidas que permitem 
melhorar o balanço ambiental. 

4. Fase de introdução  

Uma vez que a elaboração de novos modelos e de novas plataformas demora pelo menos 
cinco a oito anos, convém propor a consecução do objectivo de 120 g de CO2/km não num 
prazo determinado, mas durante uma fase de transição de vários anos. Por conseguinte 
propõe-se que, em 2012, um quarto da frota de veículos novos, em 2013 metade, em 2014 três 
quartos e em 2015 o conjunto da frota de um fabricante atinjam o objectivo de 120 g, 
incluindo as medidas complementares. Esta flexibilidade impõe-se para dar aos fabricantes o 
prazo necessário e para tornar possíveis soluções de substituição. 

5. Sanções

As multas propostas pela Comissão - entre 100 e 475 euros por tonelada de CO2 – estão 
muitíssimo acima dos preços concebíveis para os certificados CO2 na indústria e no sector da 
energia. As sanções não deveriam ter por objecto enfraquecer a capacidade de inovação do 
sector. Devem antes incitar a aplicar uma medida ou a financiar medidas de substituição que 
garantem a redução das emissões pretendida. As sanções propostas de 10 a 40 euros por 
grama de CO2 para os automóveis novos (o que corresponde a um preço por tonelada de 200 
euros) deveriam permitir atingir este resultado. Pode considerar-se que a informação do 
consumidor e a concorrência entre os fabricantes gerarão uma pressão claramente mais forte 
sobre os fabricantes para que respeitem os valores-limite previstos. 

6. Derrogações

A proposta da Comissão prevê diversas derrogações que é conveniente examinar em detalhe. 
O limite, previsto pela Comissão, de menos de 10.000 automóveis novos vendidos na UE por 
ano é reduzido para 5.000, e introduz-se um regime suplementar, limitado a cinco anos, para 
os fabricantes que não estão em condições de atingir os valores de redução previstos pelo 
regulamento e que representam, no máximo, 1% das matrículas novas por ano na UE.

7. Objectivos a longo prazo 

Os objectivos a longo prazo devem ser adoptados em 2014 pelo Parlamento e pelo Conselho 
com base num balanço e numa proposta da Comissão. Nesse momento será possível também 
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fazer-se uma ideia das novas técnicas, nomeadamente da introdução de fórmulas de propulsão 
de substituição, como os veículos eléctricos. Os objectivos a longo prazo devem ter em conta 
o facto de que os novos motores e sistemas híbridos terão um ciclo de vida relativamente 
curto. Com efeito, dez anos apenas após a sua colocação no mercado, poderá estar disponível 
a nova geração de motores que não produzem carbono. A política deve por conseguinte 
permitir a transição para essas novas técnicas. Com a aplicação dos valores previstos pelo 
regulamento - 120 g de CO2/km em média – o consumo médio deve ser reduzido para cerca 
de 5 litros por 100 Km para os veículos a gasolina e para 4,5 litros por 100 Km para os 
veículos a gasóleo. Trata-se de objectivos muito ambiciosos em relação situação à actual.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma das implicações desses 
compromissos é que todos os 
Estados-Membros devem reduzir 
significativamente as emissões dos 
automóveis de passageiros. Para se 
obterem as reduções substanciais 
necessárias, deverão ser aplicadas 
políticas e medidas, tanto a nível dos 
Estados-Membros como da Comunidade, 
que abranjam todos os sectores 
económicos da Comunidade e não apenas 
os sectores industrial e energético. O 
sector do transporte rodoviário é o segundo 
maior emissor de gases com efeito de 
estufa na UE e as suas emissões continuam 
a aumentar. Caso o impacto do transporte 
rodoviário nas alterações climáticas 
continue a aumentar, tal comprometerá 
significativamente as reduções obtidas 
noutros sectores para combate às alterações 
climáticas.

(4) Uma das implicações desses 
compromissos é que também devem 
reduzir-se significativamente as emissões 
dos automóveis de passageiros. Tara tal 
são necessárias disposições relativas às 
emissões para os fabricantes e os 
importadores de veículos novos. Só um 
regulamento comunitário permite 
garantir que os veículos novos são 
sujeitos ao mesmo regime em todos os 
Estados-Membros da União Europeia. 
Para que os objectivos dos 
Estados-Membros e da Comunidade em 
matéria de redução das emissões de CO2  
sejam atingidos, não é suficiente tomar 
medidas só nos sectores da indústria e da 
energia, mas também nos dos transportes 
e dos agregados familiares. A presente 
proposta refere-se ao sector dos 
automóveis de passageiros na Europa. O 
sector do transporte rodoviário é o segundo 
maior emissor de gases com efeito de 
estufa na UE e as suas emissões continuam 
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a aumentar. Caso as emissões de CO2 
continuem a aumentar, comprometerão
significativamente as reduções obtidas 
noutros sectores para combate às alterações 
climáticas.

Or. de

Justificação

Não são os Estados-Membros que devem reduzir as emissões, mas os fabricantes e os 
importadores de automóveis de passageiros. Não é o impacto no clima que pode continuar a 
aumentar, mas sim as emissões de gases com efeito de estufa, em particular de CO2.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É necessária a aprovação de objectivos 
comunitários aplicáveis a automóveis 
novos de passageiros a fim de evitar a 
fragmentação no mercado interno 
resultante da adopção de medidas 
diferentes a nível dos Estados-Membros. A 
adopção de objectivos comunitários 
proporciona aos fabricantes um maior nível 
de segurança no planeamento e de 
flexibilidade no cumprimento dos 
requisitos de redução das emissões de CO2
do que o permitido por objectivos 
nacionais de redução separados. Na 
fixação de normas de emissões é 
importante tomar em consideração as 
implicações para os mercados e a 
competitividade dos fabricantes, os custos 
directos e indirectos impostos às empresas 
e os benefícios resultantes em termos de 
incentivos à inovação e de redução do 
consumo de energia.

(5) É necessária a aprovação de objectivos 
comunitários aplicáveis a automóveis 
novos de passageiros a fim de evitar a 
fragmentação no mercado interno 
resultante da adopção de medidas 
diferentes a nível dos Estados-Membros. A 
adopção de objectivos comunitários 
proporciona aos fabricantes um maior nível 
de segurança no planeamento e de 
flexibilidade no cumprimento dos 
requisitos de redução das emissões de CO2
e impede que objectivos de redução 
nacionais díspares gerem distorções da 
concorrência entre os Estados-Membros. 
Tais distorções iriam simplesmente contra 
o objectivo de criação de um mercado 
interno único europeu. Na fixação de 
normas de emissões é importante tomar em 
consideração as implicações para os 
mercados e a competitividade dos 
fabricantes, os custos directos e indirectos 
impostos às empresas e os benefícios 
resultantes em termos de incentivos à 
inovação e de redução do consumo de 
energia.
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Or. de

Justificação

Somente um regime europeu único baseado no artigo 95.º do Tratado CE pode impedir 
distorções de concorrência e iniciativas puramente nacionais e regimes particulares.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O quadro legislativo para a execução 
do objectivo de emissões médias do parque 
de automóveis novos deverá garantir que 
os objectivos de redução sejam neutros em 
termos de concorrência, socialmente 
equitativos e sustentáveis e que imponham 
as mesmas exigências a todos os 
fabricantes de automóveis europeus e 
evitem distorções injustificadas da 
concorrência entre os fabricantes de 
automóveis. O quadro legislativo deverá 
ser compatível com o objectivo geral de 
cumprimento dos objectivos de Quioto da 
UE e ser complementado com outros 
instrumentos mais relacionados com a 
utilização, como a diferenciação entre 
impostos sobre os automóveis e sobre a 
energia.

(11) O quadro legislativo para a execução 
do objectivo de emissões médias do parque 
de automóveis novos deverá garantir que 
os objectivos de redução sejam neutros em 
termos de concorrência, socialmente 
equitativos e sustentáveis e que imponham 
as mesmas exigências a todos os 
fabricantes de automóveis europeus e 
evitem distorções da concorrência entre os 
fabricantes de automóveis. O quadro 
legislativo deverá ser compatível com o 
objectivo geral de cumprimento dos 
objectivos de Quioto da UE e ser 
complementado com outros instrumentos 
mais relacionados com a utilização, como a 
diferenciação entre impostos sobre os 
automóveis e sobre a energia.

Or. de

Justificação

Uma definição da Comissão de distorções "justificadas" é supérflua.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a massa, pelo facto de 
proporcionar uma correlação satisfatória 
com as actuais emissões, resultando 
portanto em objectivos mais realistas e 
neutros em termos de concorrência, e de 
os dados relativos à massa estarem 
facilmente disponíveis. Deverão contudo 
ser recolhidos dados sobre o parâmetro de 
utilidade alternativo que seria a superfície 
de apoio das rodas (largura de via 
multiplicada pela distância entre eixos), a 
fim de facilitar avaliações a mais longo 
prazo da abordagem baseada na utilidade.
No estabelecimento dos objectivos, deverá 
ter-se em conta a evolução projectada da 
massa dos automóveis novos até 2012 e 
deverão ser evitados potenciais incentivos 
ao aumento da massa dos veículos apenas 
com o intuito de beneficiar de um 
consequente aumento do objectivo de 
redução das emissões de CO2. Por 
conseguinte, ao definir os objectivos para 
2012, deverá ter-se em conta a possível 
evolução futura do aumento autónomo da 
massa dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE.
Finalmente, a diferenciação dos 
objectivos deverá incentivar reduções das 
emissões a realizar em todas as categorias 
de automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da massa
dos automóveis numa base linear. A massa 
é o parâmetro ideal para traduzir esta 
função porque corresponde a dados, está 
em correlação satisfatória com as 
emissões actuais de CO2 e permite por 
conseguinte definir objectivos realistas e 
neutros do ponto de vista da concorrência. 
Conviria contudo tomar também em 
consideração os dados relativos ao outro 
parâmetro que constitui a superfície de 
apoio das rodas do veículo (largura de via 
multiplicada pela distância entre eixos), 
mas com o único objectivo de facilitar a 
avaliação a médio prazo, no contexto da 
revisão de 2014.
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Or. de

Justificação

A alteração justifica-se por uma preocupação de clareza formal e de precisão do conteúdo. O 
aumento autónomo da massa poderia modificar as exigências pouco depois da entrada em 
vigor, tornando assim difícil a segurança de planificação para 2015.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objectivo do presente regulamento é 
criar incentivos para que a indústria 
automóvel invista em novas tecnologias. O 
regulamento promove activamente a 
eco-inovação e tem em conta a evolução 
tecnológica futura. Desta forma, é 
promovida a competitividade da indústria 
europeia e a criação de mais empregos de 
qualidade.

(13) O objectivo do presente regulamento é 
criar incentivos para que a indústria 
automóvel (fabricantes e subcontratantes) 
invista em novas tecnologias. Deve por 
conseguinte ser elaborado de maneira a 
ter em conta e recompensar as 
eco-inovações que reduzem as emissões de 
gases de efeito de estufa e, por 
conseguinte, ajudar os fabricantes e os 
seus subcontratantes a tomar um lugar de 
vanguarda no mercado e ter em conta 
satisfatoriamente a evolução tecnológica 
futura. Tal reforçará a competitividade da 
indústria europeia de maneira duradoura 
e garantirá empregos de qualidade na 
União. 

Or. de

Justificação

A proposta reduz as eco-inovações às que são hoje confirmadas no procedimento de ensaio 
em vigor. A limitação a 5 g de CO2/km ou, se incluirmos os biocombustíveis, a 10 g de 
CO2/km, graças às medidas complementares, é insuficiente. Fica nitidamente aquém das 
possibilidades técnicas e económicas.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) É necessário um sólido mecanismo de 
controlo da conformidade para assegurar 
que os objectivos estabelecidos ao abrigo 
do presente regulamento são atingidos.

(19 É necessário um sólido mecanismo de 
sanções compatível com o Tratado para 
assegurar que os objectivos estabelecidos 
ao abrigo do presente regulamento são 
atingidos.

Or. de

Justificação

Na fixação de sanções, é necessário ter em conta todos os elementos e respeitar o alcance do 
artigo 95.º do Tratado CE.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado 
a nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil a partir de 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes.
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar 
um incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos para as emissões 
de CO2 de veículos novos será avaliado e 
controlado a nível comunitário. Os 
fabricantes cujas emissões específicas 
médias de CO2 sejam superiores às 
permitidas ao abrigo do presente 
regulamento pagarão um prémio sobre as 
emissões excedentárias relativamente a 
cada ano civil a partir de 2012. O prémio 
aumentará continuamente entre 2012 e 
2015. Após essa data, será modulado com 
base na medida em que as emissões de 
CO2 dos novos veículos matriculados 
ultrapassem os objectivos
correspondentes. O prémio só deverá ser 
pago se o objectivo médio não for 
respeitado por, pelo menos, um quarto do 
parque de automóveis em 2012, pelo 
menos metade em 2013, pelo menos três 
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deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

quartos em 2014 e pelo conjunto do 
parque de automóveis em 2015. O valor 
do prémio deverá ser modulado de forma 
a constituir um incentivo suficiente para o 
cumprimento dos valores de emissão de 
CO2 e, por outro lado, ser comparável, até 
certo ponto, com os custos médios de 
prevenção de emissões ou os custos 
comerciais dos certificados noutros 
sectores da União Europeia.

Or. de

Justificação

Os prémios propostos pela Comissão, isto é, entre 100 e 475 euros por tonelada de CO2 , são 
consideravelmente superiores aos preços comparáveis dos certificados de CO2  de acordo 
com o regime de comércio de emissões da UE. Este prejuízo unilateral para os fabricantes de 
automóveis de passageiros e, por conseguinte, os seus clientes, não se justifica e não é eficaz 
do ponto de vista económico. As sanções propostas enfraqueceriam a capacidade de 
inovação do sector, pelo que devem ser reduzidas até que, por um lado, os incentivos à 
inovação sejam suficientes e, por outro lado, o prémio seja aceitável.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os prémios recebidos por emissões 
excedentárias deverão ser transferidos, na 
sua totalidade, para um fundo especial, 
que será dedicado à investigação de novas 
tecnologias que permitam reduzir as 
emissões de CO2 do transporte rodoviário 
e à criação de sistemas de transporte com 
menos emissões de CO2 . Para a afectação 
dos recursos, a Comissão Europeia será 
assistida pelo comité previsto no artigo 
12.º do presente regulamento. 

Or. de

Justificação
A fim de promover a inovação tecnológica, os montantes recebidos por emissões 
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excendentárias deverão ser transferidos para um fundo especial destinado a apoiar a 
investigação e o desenvolvimento de tecnologias eficazes do ponto de vista energético e 
medidas de prevenção de emissões de CO2 no transporte rodoviário. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As medidas necessárias para a 
execução do presente regulamento deverão 
ser aprovadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

(25) As medidas necessárias para a 
execução do presente regulamento deverão 
ser aprovadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. O mais tardar cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento, será conveniente determinar 
se os poderes de execução conferidos à 
Comissão são suficientes ou se devem ser 
alterados. 

Or. de

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O método de ensaio em vigor não 
inclui todas as possibilidades técnicas de 
redução do CO2 e de outros gases com 
efeito de estufa. Por conseguinte, convém 
definir um processo de avaliação que 
contemple o potencial de redução da 
introdução de medidas tecnológicas que 
não façam parte do método de ensaio 
previsto no Regulamento 2007/715/CE ou 
que não sejam suficientemente tomadas 
em consideração no mesmo (assim 
chamadas "eco-inovações"). As eco-
inovações devem ser consideradas como 
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um meio para incentivar os fabricantes a 
alcançarem os objectivos específicos de 
redução de CO2 .

Or. de

Justificação

O incentivo para eco-inovações só será suficientemente grande para os fabricantes, 
fornecedores e clientes se forem utilizadas e contabilizadas todas as possibilidades 
tecnológicas. O fomento de inovações com vista a reduzir as emissões de CO2 não só 
contribui para proteger o ambiente, como para aumentar a competitividade da indústria 
automóvel europeia, criar postos de trabalho de elevada qualidade no âmbito da I&D e para 
se prosseguir com o desenvolvimento tecnológico. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas 
suas disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos.

1-A. O objectivo deve ser atingido em 
2012 por, pelo menos, um quarto do 
parque de automóveis, em 2013 por, pelo 
menos, metade, em 2014 por, pelo menos, 
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três quartos e, em 2015, pelo conjunto do 
parque de automóveis. A fim de se 
conseguir alcançar o objectivo de 120 g de 
CO2 /km em 2015 para o conjunto do 
parque de automóveis novos é necessário 
introduzir melhorias correspondentes na 
tecnologia automóvel que conduzam a um 
valor médio de emissões de CO2
equivalente a 130 g/km para os 
automóveis novos de passageiros. 
1-B. No âmbito da abordagem geral da 
Comunidade, são introduzidas medidas
adicionais através do presente 
regulamento, que devem corresponder a, 
pelo menos, 10 g de CO2/km. 
1-C. Os valores das emissões de CO2 serão 
medidos de acordo com o Regulamento 
2007/715/CE e as respectivas disposições
de aplicação. No que se refere às medidas 
adicionais tomadas, e comprovadas, pelos 
construtores e pelos seus fornecedores, 
medidas essas que permitirão efectuar 
reduções adicionais das emissões de gases 
com efeito de estufa, estas serão 
contempladas ao abrigo do artigo 6.º e do 
Anexo III aquando da formulação de 
exigências à tecnologia automóvel. 

Or. de

Justificação

A limitação rigorosa a resultados de medições segundo o método de ensaio em vigor e a 
limitação de medidas adicionais a 10 g de CO2 por km percorrido acarretam uma redução 
das possibilidades tecnológicas e não constituem um incentivo para eco-inovações eficazes. 
Os veículos matriculados devem ser considerados como uma unidade e devem poder alcançar 
o mais elevado nível de progresso tecnológico. As modificações em curso do método de 
ensaio não constituem uma solução eficaz, pelo que deverão ser permitidas contabilizações 
em conformidade com o artigo 6.º e o Anexo III do presente regulamento. 
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.° 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Com base num balanço e numa 
avaliação do impacto jurídico, a Comissão 
deverá propor, em 2014, objectivos de 
médio e longo prazo para os veículos 
novos matriculados a partir de 2020 e 
2025, que devem ser apresentados ao 
Conselho e ao Parlamento para tomarem 
uma decisão. 

Or. de

Justificação

A fim de promover o progresso técnico no sector automóvel e fornecer aos fabricantes de 
automóveis e aos fornecedores uma garantia, a longo prazo, para o seu planeamento e 
investimentos, convém fixar objectivos a longo prazo com base num balanço circunstanciado 
e numa avaliação rigorosa do impacto jurídico, a fim de fomentar ou aplicar tecnologias 
alternativas. Estes objectivos devem ser fixados no âmbito da co-decisão num próximo 
processo legislativo. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não será tida em conta uma matrícula 
anterior efectuada fora da Comunidade 
menos de três meses antes da matrícula na 
Comunidade. 

2. Não será tida em conta uma matrícula 
anterior efectuada fora da Comunidade 
menos de um mês antes da matrícula na 
Comunidade. 

Or. de

Justificação

As novas matriculações devem ser definidas de molde a se excluírem, na medida do possível, 
a possibilidade de subterfúgios e as distorções da concorrência. 



PE404.748v01-00 16/38 PA\718284PT.doc

PT

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. São excluídos do âmbito de aplicação 
do presente regulamento os veículos com 
uma finalidade social específica em 
conformidade com a alínea f-C) do n.º 1 
do artigo 3.º. 

Or. de

Justificação

O número destes veículos é relativamente baixo, pelo que se justifica uma derrogação a fim 
de que este regulamento sobre o CO2 responda totalmente aos requisitos de compatibilidade 
social.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.° 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) "Eco-inovações": qualquer medida 
tomada pelos fabricantes de automóveis e 
fornecedores que implique uma 
contribuição comprovada e mensurável 
para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, em especial de CO2 , e 
que não é contemplada no método de 
ensaio em conformidade com o 
Regulamento 2007/715/CE ou que é 
imposta por lei (em particular, parte das 
medidas adicionais referidas no artigo 
1.º). 

Or. de
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Justificação

O incentivo para a introdução de eco-inovações só será suficientemente grande para os 
fabricantes, fornecedores e clientes se forem utilizadas e contabilizadas todas as 
possibilidades tecnológicas. O fomento de inovações para aumentar as reduções de CO2 ,
para além das medidas adicionais previstas no artigo 11.º, não só contribuirá para proteger 
o ambiente, como para o fomento da I&D na Europa, o aumento da competitividade da 
indústria automóvel europeia e a criação de postos de trabalho de elevada qualidade, bem 
como para um maior desenvolvimento tecnológico. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.° 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) "Super-créditos": créditos 
concedidos a veículos particularmente 
eficazes em termos de emissões de CO2, 
cujo valor de emissão de CO2 é inferior a 
70 g/km. 

Or. de

Justificação

Através destes super-créditos os fabricantes de veículos particularmente eficazes em termos 
de emissões de CO2 podem beneficiar de créditos correspondentes.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.° 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-C) "Veículos com uma finalidade 
social", os veículos que se seguem da 
categoria M1:
i) veículos com uma finalidade específica 
em conformidade com a Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de 
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referência superior a 2 000 kg;
ii) veículos com uma massa de referência 
superior a 2 000 kg que se destinem a 
transportar sete ou mais ocupantes 
incluindo o condutor. São excluídos desta 
categoria os veículos da categoria M1G 
em conformidade com a Directiva 
2007/46/CE;
iii) veículos com uma massa de referência 
superior a 1 760 kg que foram construídos 
exclusivamente para fins comerciais e nos 
quais, em conformidade com a política 
comunitária a favor das pessoas 
deficientes, pode ser utilizada uma 
cadeira de rodas.

Or. de

Justificação

O número destes veículos é relativamente baixo, pelo que se justifica uma derrogação a fim 
de que este regulamento sobre o CO2 responda totalmente aos requisitos de compatibilidade 
social.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Para fins do presente regulamento, 
considerar-se-á que os fabricantes estão 
ligados quando são empresas ligadas. 
"Empresas ligadas":

2. Para fins do presente regulamento, 
considerar-se-á vários fabricantes que 
estejam agrupados numa empresa ligada. 
"Empresas ligadas":

Or. de

Justificação

A presente alteração não altera o significado deste parágrafo, mas contribui apenas para 
uma maior clareza.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os fabricantes de automóveis de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 70 g/km, o cálculo das 
emissões específicas médias de CO2 de 
cada um destes automóveis novos 
matriculados contará o quíntuplo, até 
inclusive 2015. 

Or. de

Justificação

O limite de emissão de 70 g de CO2 /km e o nível do crédito são adequados para ter 
devidamente em conta o preço tecnológico superior de sistemas de propulsão e combustíveis 
alternativos. A contabilização vezes cinco é uma contribuição para a abertura do 
regulamento à tecnologia. 

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Um acordo para a formação de um 
agrupamento pode abranger um ou mais 
anos civis, desde que a duração total de 
cada acordo não seja superior a cinco 
anos civis, e deve ser celebrado ou entrar 
em vigor antes de 31 de Dezembro do 
primeiro ano civil em que as emissões 
seriam agrupadas. Os fabricantes que 
formam um agrupamento devem enviar à 
Comissão as seguintes informações:

2. Um acordo para a formação de um 
agrupamento pode abranger um ou mais 
anos civis e deve ser celebrado ou entrar 
em vigor antes de 31 de Dezembro do 
primeiro ano civil em que as emissões 
seriam agrupadas. Os fabricantes que 
formam um agrupamento devem enviar à 
Comissão as seguintes informações:

Or. de
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Justificação

Não existem razões para limitar a cinco anos a formação de um agrupamento. Além disso, a 
alteração não afecta o objectivo de redução média de 130 g/km.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.° 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes podem celebrar acordos 
de agrupamento desde que esses acordos 
estejam em conformidade com o 
estabelecido nos artigos 81.° e 82.° do 
Tratado e permitam a participação aberta, 
transparente e não discriminatória, em 
termos comercialmente razoáveis, de 
qualquer fabricante que deseje tornar-se 
membro do agrupamento. Sem limitação 
da aplicabilidade geral das regras da UE 
em matéria de concorrência a esses 
agrupamentos, todos os membros de um 
agrupamento devem, em especial, 
assegurar que não se verificarão partilhas 
de dados ou trocas de informações no 
âmbito do seu acordo de agrupamento, com 
excepção das seguintes informações:

5. Os fabricantes podem celebrar acordos 
de agrupamento desde que esses acordos 
estejam em conformidade com o 
estabelecido nos artigos 81.° e 82.° do 
Tratado. Sem limitação da aplicabilidade 
geral das regras da UE em matéria de 
concorrência a esses agrupamentos, todos 
os membros de um agrupamento devem, 
em especial, assegurar que não se 
verificarão partilhas de dados ou trocas de 
informações no âmbito do seu acordo de 
agrupamento, com excepção das seguintes 
informações:

Or. de

Justificação

Um agrupamento no qual qualquer fabricante externo pudesse ingressar 
indiscriminadamente nas condições acordadas acabaria por conduzir à introdução de um 
regime de comércio de emissões fechado para todo o sector. Por esta razão, no âmbito da 
liberdade de organização das empresas e tendo em consideração as normas de concorrência 
da UE, esta frase deve ser suprimida. Acordos entre agrupamentos só serão admissíveis se 
forem numa base voluntária e sem obrigações de admissão de concorrentes externos. 
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II.

1. No mês com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada mês subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II. Estas informações são 
colocadas à disposição dos fabricantes 
e/ou dos importadores ou representantes 
designados pelos fabricantes em cada um 
dos Estados-Membros.

Or. de

Justificação

A vigilância e comunicação das emissões médias deveriam ter início concomitantemente com 
a introdução da regulamentação, de forma a evitar distorções de mercado e formas de 
discriminação de fabricantes. Por esta razão, as medidas em causa não deveriam ter início 
antes de 2012 e ter lugar mensalmente; as informações devem ser colocadas à disposição dos 
fabricantes, a fim de envolver melhor os fabricantes e clientes na consecução dos objectivos.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de 2011 e em cada 
ano subsequente, o Estado-Membro 
determinará e comunicará à Comissão as 
informações indicadas na Parte B do 
Anexo II respeitantes ao ano civil 
precedente. Os dados serão comunicados 
de acordo com o formato indicado na Parte 
C do Anexo II.

2. Até 31 de Julho de 2010 e em cada 
semestre subsequente, o Estado-Membro 
determinará e comunicará à Comissão as 
informações indicadas na Parte B do 
Anexo II respeitantes ao semestre civil 
precedente. Os dados serão comunicados 
de acordo com o formato indicado na Parte 
C do Anexo II.
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Or. de

Justificação

A vigilância e comunicação das emissões médias deveriam ter início concomitantemente com 
a introdução da regulamentação, de forma a evitar distorções de mercado e formas de 
discriminação de fabricantes. Por esta razão, as medidas em causa não deveriam ter início 
antes de 2012. Para os fabricantes é imprescindível, por razões de segurança de 
planeamento, disporem de informações mensais sobre dados relativos a novos veículos 
automóveis de passageiros e ao controlo do CO2.  

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo e, até 30 de Junho de 2011 e em 
cada ano subsequente, calculará 
provisoriamente, em relação a cada 
fabricante:

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo e, até 30 de Agosto de 2012 e em 
cada semestre subsequente, calculará 
provisoriamente, em relação a cada 
fabricante:

Or. de

Justificação

A vigilância e comunicação das emissões médias deveriam ter início concomitantemente com 
a introdução da regulamentação, de forma a evitar distorções de mercado e formas de 
discriminação de fabricantes. Por esta razão, as medidas em causa não deveriam ter início 
antes de 2012. Para os fabricantes é imprescindível, por razões de segurança de 
planeamento, disporem de informações mensais sobre dados relativos a novos veículos 
automóveis de passageiros e ao controlo do CO2.   
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes podem, no prazo de 2 
meses após serem notificados do cálculo 
provisório estabelecido ao abrigo do n.º 4, 
notificar a Comissão de quaisquer erros 
nos dados, indicando o Estado-Membro em 
que consideram que o erro ocorreu.

5. Os fabricantes podem, no prazo de 3 
meses após serem notificados do cálculo 
anual provisório estabelecido ao abrigo do 
n.º 4, notificar a Comissão de quaisquer 
erros nos dados, indicando o 
Estado-Membro em que consideram que o 
erro ocorreu.

A Comissão examinará as notificações dos 
fabricantes e, até 30 de Setembro, 
confirmará ou alterará e confirmará os 
cálculos provisórios ao abrigo do n.º 4.

A Comissão examinará as notificações dos 
fabricantes e, até 31 de Março do ano 
subsequente para todo o ano civil, 
confirmará ou alterará e confirmará os 
cálculos provisórios ao abrigo do n.º 4.

Or. de

Justificação

A exactidão dos dados recolhidos pelos Estados-Membros reveste importância decisiva para 
o cálculo exacto dos objectivos específicos de redução dos fabricantes. Por esse motivo, o 
prazo durante o qual os fabricantes podem chamar a atenção para erros nos dados deve ser 
prolongado para, pelo menos, 3 meses. 

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando, com base nos cálculos 
efectuados ao abrigo do n.º 5, em relação 
ao ano civil de 2010 ou 2011, a Comissão 
considerar que as emissões específicas 
médias de CO2 de um fabricante 
verificadas nesse ano excederam o seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão notificará o fabricante.

Suprimido

Or. de
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Justificação

A vigilância e comunicação das emissões médias deveriam ter início concomitantemente com 
a introdução da regulamentação, de forma a evitar distorções de mercado e formas de 
discriminação de fabricantes. Por esta razão, as medidas em causa não deveriam ter início 
antes de 2012.    

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A pedido de um fabricante de 
veículos automóveis, a Comissão tem em 
conta, aquando da verificação das 
emissões específicas de CO2 do fabricante, 
os valores apurados para eco-inovações, 
nos termos do Anexo II-A.
Cada pedido de imputação deve:
i) reportar-se a um determinado ano civil,
ii) indicar a medida concreta a que o 
pedido se refere,
iii) definir os veículos a que a medida se 
refere,
iv) incluir um certificado de uma entidade 
independente e reconhecida como sendo 
competente para as questões relativas às 
emissões de CO2.
A Comissão examina cada um dos 
pedidos de acordo com o disposto no 
Anexo II-A.

Or. de

Justificação

A limitação rígida aos resultados de medições de acordo com o actual método de controlo 
reduz as possibilidades tecnológicas e não comporta quaisquer incentivos para inovações 
ecológicas. Os veículos homologados devem ser considerados como unidade e poder 
alcançar o maior progresso tecnológico possível. Alterar sistematicamente o método de 
controlo não constitui uma solução eficaz. A proposta de imputação das eco-inovações, que 
exige que o requerente cumpra uma série de condições restritivas, serve assim para proteger 



PA\718284PT.doc 25/38 PE404.748v01-00

PT

o ambiente e o clima e promover a inovação.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será, de acordo com o artigo 
1.º:

l) em relação às emissões excedentárias no 
ano civil de 2012, de 20 euros;

l) em relação às emissões excedentárias no 
ano civil de 2012, de 10 euros;

m) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;

m) em relação às emissões excedentárias
no ano civil de 2013, de 20 euros;

n) em relação às emissões excedentárias no 
ano civil de 2014, de 60 euros e

n) em relação às emissões excedentárias no 
ano civil de 2014, de 30 euros,

o) em relação às emissões excedentárias no 
ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

o) em relação às emissões excedentárias no 
ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 40 euros.

Or. de

Justificação

Os prémios propostos pela Comissão de 100 a 475 euros por tonelada de CO2 são 
significativamente mais elevados do que os preços comparáveis dos certificados de CO2 no 
quadro do sistema de comércio de emissões da União Europeia. Um tal tratamento 
desfavorável unilateral de fabricantes de veículos automóveis e, por conseguinte, dos seus 
clientes não se justifica e não é eficaz do ponto de vista económico. As sanções propostas 
enfraquecerão significativamente a força inovadora da indústria.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelecerá métodos de 
cobrança dos prémios sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1. 

4. A Comissão estabelecerá métodos de 
cobrança dos prémios sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3. 
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Or. de

Justificação

A Comunidade tem o direito de estabelecer sanções em actos legislativos. Tal exige, porém, o 
assentimento dos Estados-Membros.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão considerados
receitas do orçamento da União Europeia.

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias revertem a favor 
de um fundo cujas receitas são 
obrigatoriamente utilizadas para a 
redução das emissões de CO2 do tráfego 
rodoviário e a investigação de novas 
tecnologias energéticas mais eficientes. 

Or. de

Justificação

A fim de promover a inovação tecnológica, as eventuais receitas devem reverter a favor de 
um fundo específico que apoiará a investigação e o desenvolvimento de tecnologias 
energéticas mais eficientes e medidas de redução das emissões de CO2 no tráfego rodoviário.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2011 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

1. Até 30 de Junho de 2013 e em cada ano 
subsequente, a Comissão publicará uma 
lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

Or. de
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Justificação

A publicação de dados relativos aos fabricantes deve ter início em simultâneo com a 
introdução do regime, a fim de evitar distorções do mercado e uma discriminação dos 
fabricantes. A publicação dos dados não deve, por esse motivo, ter início antes de 2013.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 31 de Outubro de 2013, a
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.° no 
que diz respeito ao ano civil precedente.

2. A lista publicada ao abrigo do n.º 1 
indicará também se o fabricante cumpriu 
ou não os requisitos estabelecidos no artigo 
4.° no que diz respeito ao ano civil 
precedente.

Or. de

Justificação

A data de início da publicação foi já definida na alteração ao n.º 1 do artigo 8.º.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 9 – Título

Texto da Comissão Alteração

Derrogação especial para fabricantes 
independentes de pequenas séries

Derrogação especial para fabricantes 
independentes de pequenas séries de 
automóveis de passageiros matriculados

Or. de

Justificação

Nenhuma disposição do artigo 9.º restringe a aplicação da derrogação a "pequenas séries".
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Seja responsável por menos de 10 000
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil 
e

1) Seja responsável por menos de 5 000 
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil 
e

Or. de

Justificação

O número previsto de 10.000 automóveis novos de passageiros de pequenos fabricantes 
poderia dar lugar a distorções desproporcionadas da concorrência, pelo que é reduzido para 
5.000 unidades. 

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Não esteja ligado a outro fabricante. b) Não seja parte de uma empresa ligada.

Or. de

Justificação

A alteração não altera o significado da frase, mas contribui para a coerência com a 
formulação do artigo 3.º do Regulamento.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A pedido, a Comissão pode conceder a 
fabricantes de modelos específicos cujo 
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número total de novos veículos 
matriculados não ultrapasse 1% do 
número total de novos veículos de 
passageiros anualmente matriculados na 
UE um objectivo atenuado, de acordo com 
o ponto 2-A do Anexo I, por um período 
máximo de cinco anos.

Or. de

Justificação

Na proposta de regulamento não se contempla a situação especial dos fabricantes que, 
limitando-se a construir modelos específicos, possuem, no entanto, uma dimensão 
excessivamente ampla para serem abrangidos pela derrogação estabelecida nas alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 9.º. Uma superação máxima de 25% dos objectivos específicos, de 
acordo com o ponto 2-A do Anexo I, obriga os fabricantes a envidarem mais esforços do que 
os construtores em série, mas confere-lhes, simultaneamente, condições de equidade. 

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Um pedido de derrogação ao abrigo do 
n.º 1 pode abranger um período máximo 
de cinco anos civis. O pedido será 
apresentado à Comissão e incluirá:

2. Um pedido de derrogação ao abrigo do 
primeiro parágrafo do n.º 1 será 
apresentado à Comissão e incluirá:

Or. de

Justificação

Não existe qualquer razão para limitar a duração da concessão geral de uma derrogação, 
nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º a cinco anos. Uma limitação afectaria, 
além disso, a segurança da planificação de fabricantes de pequenas séries.
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em 2010, a Comissão avaliará, com 
base nos dados comunicados ao abrigo da 
Decisão 1753/2000/CE, se no período de 
2006 a 2009 se verificou uma alteração na 
massa dos automóveis novos de 
passageiros superior ou inferior a 0.

Suprimido

Caso se observe uma mudança na massa 
dos automóveis novos de passageiros, o 
valor do aumento autónomo da massa 
constante do Anexo I será alterado para a 
média das alterações anuais da massa 
verificadas entre os anos civis de 2006 a 
2009.

Essa alteração, que se destina a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, será adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 12.º.

Or. de

Justificação

A alteração do aumento autónomo da massa, tal como figura no Anexo I, e as consequentes 
modificações dos valores a atingir põem em risco a segurança de planeamento dos 
fabricantes. O prazo remanescente para planificação e entrega seria demasiadamente curto. 
A Comissão deveria apresentar ao Parlamento e ao Conselho, no quadro de uma proposta de 
alteração do Regulamento, as eventuais conclusões decorrentes de uma modificação da 
massa média dos veículos automóveis de passageiros. 
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 
cartazes ou material e literatura 
promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem em que medida as emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros em venda diferem do objectivo 
de emissões específicas estabelecido para 
esse automóvel de passageiros ao abrigo do 
Anexo I.

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que o material e 
literatura promocionais do tipo referido nos 
artigos 3.°, 5.º e 6.º da Directiva 
1999/94/CE indiquem em que medida as 
emissões específicas de CO2 dos 
automóveis de passageiros em venda 
diferem do objectivo de emissões 
específicas estabelecido para esse 
automóvel de passageiros ao abrigo do 
Anexo I.

Or. de

Justificação

A inclusão de todos os rótulos e cartazes exige uma disposição no âmbito da legislação 
europeia pertinente em matéria de rótulos, que deve ser adoptada separadamente no quadro 
do processo de co-decisão.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo I– ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula: 

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula: 

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Na qual: Na qual: 
M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 
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f = (1 + AMI)6

Aumento autónomo da massa (Autonomous 
mass increase - AMI) = 0 %

Aumento autónomo da massa (Autonomous 
mass increase - AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Justificação

A alteração do aumento autónomo da massa, tal como figura no Anexo I, e as consequentes 
modificações dos valores a atingir põem em risco a segurança de planeamento dos 
fabricantes. O prazo remanescente para planificação e entrega seria demasiadamente curto. 
A Comissão deveria apresentar ao Parlamento e ao Conselho, no quadro de uma proposta de 
alteração do Regulamento, as eventuais conclusões decorrentes de uma modificação da 
massa média dos veículos automóveis de passageiros.    

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo I– ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os objectivos em matéria de emissões 
específicas podem ser superados no 
máximo de 25%, durante um período de 
cinco anos, pelos fabricantes aos quais 
tenha sido concedida uma derrogação, ao 
abrigo do n.º 1, parágrafo 1-A, do artigo 
9.º.

Or. de

Justificação

Na proposta de regulamento não se contempla a situação especial dos fabricantes que, 
limitando-se a construir modelos específicos, possuem, no entanto, uma dimensão 
excessivamente ampla para serem abrangidos pela derrogação estabelecida nas alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 9.º. Uma superação máxima de 25% dos objectivos específicos obriga os 
fabricantes a envidarem mais esforços do que os construtores em série, mas confere-lhes, 
simultaneamente, condições de equidade. A derrogação deve ser aplicável pelo período 
máximo de cinco anos.    
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo II– Parte A – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada automóvel novo de passageiros 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No mês com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada mês subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada automóvel novo de passageiros 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

Or. de

Justificação

A vigilância e comunicação das emissões médias deveriam ter início concomitantemente com 
a introdução da regulamentação, de forma a evitar distorções de mercado e formas de 
discriminação de fabricantes. Por esta razão, as medidas em causa não deveriam ter início 
antes de 2012. Para os fabricantes é imprescindível, por razões de segurança de 
planeamento, disporem de informações mensais sobre dados relativos a novos veículos 
automóveis de passageiros e ao controlo do CO2.   

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo II– Parte A – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados referidos no n.º 1 serão os 
constantes do certificado de conformidade 
do automóvel de passageiros em causa. 
Quando o certificado de conformidade 
especifica tanto a massa mínima como a 
massa máxima de um automóvel de 
passageiros, os Estados-Membros 
utilizarão apenas o valor máximo para fins 
do presente regulamento.

2. Os dados referidos no n.º 1 serão os 
constantes do certificado de conformidade 
do automóvel de passageiros em causa. O 
certificado incluirá as emissões 
específicas de CO2 , tendo em conta os 
cálculos efectuados nos termos do n.º 8-A 
do artigo 6.º e do Anexo II-A. Quando o 
certificado de conformidade especifica 
tanto a massa mínima como a massa 
máxima de um automóvel de passageiros, 
os Estados-Membros utilizarão apenas o 
valor máximo para fins do presente 
regulamento.
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Or. de

Justificação

A presente alteração surge na sequência das alterações que criam o n.º 8-A do artigo 6.º e o 
Anexo II-A.   

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo II– Parte A – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros determinarão, de acordo 
com os métodos descritos na Parte B, os 
seguintes dados por fabricante:

3. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros determinarão, de acordo 
com os métodos descritos na Parte B, os 
seguintes dados por fabricante:

Or. de

Justificação

A vigilância e comunicação das emissões médias deveriam ter início concomitantemente com 
a introdução da regulamentação, de forma a evitar distorções de mercado e formas de 
discriminação de fabricantes. Por esta razão, as medidas em causa não deveriam ter início 
antes de 2012.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo II– Parte A – ponto 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Serão inscritos numa lista distinta os 
veículos automóveis cujas emissões 
específicas tenham sido determinadas 
tendo em conta a imputação efectuada ao 
abrigo do n.º 8-A do artigo 6.º e cujos 
valores correspondentes não tenham sido 
anotados nos respectivos certificados, por  
se tratar, neste caso, de medidas que não 
são aplicadas a todos os veículos deste 
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tipo. Serão indicados o número de 
veículos, as emissões específicas 
rectificadas e o peso do veículo.

Or. de

Justificação

A presente alteração surge na sequência das alterações que criam o n.º 8-A do artigo 6.º e o 
Anexo II-A.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Anexo II-A

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II-A
Processo de imputação do potencial de 
redução de emissões de eco-inovações 

1. A Comissão convocará um comité de 
peritos (“Comité de Avaliação da Eco-
Inovação“), composto por representantes 
dos serviços competentes da Comissão, 
que terá por missão deliberar sobre os 
pedidos de imputação do potencial de 
redução de emissões às emissões 
específicas de CO2  dos fabricantes. O 
Comité poderá recorrer a peritos 
independentes e apresentará 
trimestralmente um relatório ao comité 
instituído pelo disposto no artigo 8.º da 
Decisão 93/389/CEE.
2. Se necessário, o Comité realizará 
trimestralmente audições destinadas a 
aprovar o potencial de redução das 
emissões específicas de medidas técnicas e 
deliberará sobre os pedidos apresentados 
nesse sentido. Das decisões do Comité 
cabe recurso.
3. As medidas admissíveis para efeitos de 
imputação aos objectivos de emissões 
específicas de um fabricante: 
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a) terão de prestar um contributo 
quantificável para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa,
b) terão de estar claramente relacionadas 
com as emissões de CO2 de um tipo de 
veículo determinado ou de um número 
definido de veículos desse tipo,
c) não deverão ser necessárias para 
efeitos de homologação de tipo, nos 
termos da Directiva 2007/46/CE ou de 
outras prescrições legais da UE,
d) terão de acarretar reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa que 
não se encontrem incluídas no 
procedimento de ensaio.
4. Ao requererem que as eco-inovações 
sejam tidas em conta, os fabricantes de 
veículos automóveis terão de facultar 
dados fiáveis no que respeita aos 
seguintes aspectos:
a) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa atribuível à medida 
(expressa em equivalente CO2);
b) prova documental de que a medida não 
é necessária para fins de homologação de 
tipo;
c) prova documental de que os efeitos da 
medida têm repercussões escassas ou 
nulas nos índices de consumo e de 
emissões calculados para a homologação 
de tipo;
d) uma declaração na qual se indique se 
os efeitos da medida se correlacionam 
com o peso do veículo e em que medida, 
ou se esses efeitos são iguais para todos os 
veículos, independentemente do respectivo 
peso.
5. Ao requererem uma rectificação do 
objectivo de emissões específicas para um 
determinado ano civil, os fabricantes 
terão ainda de apresentar, além das 
reduções reconhecidas dos gases com 
efeito de estufa relacionadas com uma 
medida, uma proposta sobre o modo como 
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essas reduções podem ser atribuídas a 
modelos individuais ou à integralidade da 
gama de veículos do fabricante.
6. O potencial declarado de redução de 
CO2  ou de gases com efeito de estufa será 
confirmado por um organismo 
independente, o qual:
a) será uma entidade fiável e qualificada 
no âmbito da realização de ensaios;
b) será garante de neutralidade e 
competência no sector da tecnologia 
automóvel, em matéria de avaliação de 
medidas de redução dos gases com efeito 
de estufa.
Para o cumprimento destas missões são 
consideradas habilitadas todas as 
entidades notificadas nos termos do artigo 
41.º da Directiva 2007/46/CE.
7. Com base nas reduções específicas de 
CO2  ou de gases com efeito de estufa que 
advenham de uma medida, a confirmação 
do organismo independente incluirá a 
prova documental de que foram 
verificados os seguintes aspectos:
a) consequências técnicas da medida nas 
emissões de gases com efeito de estufa 
(expressas em equivalente CO2);
b) fiabilidade dos dados facultados pelo 
fabricante e/ou pelo fornecedor;
c) interacções possíveis (incluindo "trade-
offs") com outras medidas contempladas 
na homologação de tipo ou com outras 
medidas cujo pedido de imputação tenha 
já sido requerido ou aprovado;
d) impacto do modo de condução na 
redução de emissões que possa ser 
alcançada com a medida em causa em 
condições realistas;
e) fiabilidade dos dados relativos aos 
modelos de veículos adaptados à medida, 
ao respectivo volume de registos de 
matrícula e aos efeitos daí advenientes 
para a média de emissões de CO2 do 
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fabricante.
8. Se tiver sido aprovado um pedido de 
aditamento para um ano civil e a medida 
não tiver entretanto sido prescrita como 
obrigatória no quadro de um processo de 
homologação de tipo ou devido a outras 
prescrições legais, nos anos seguintes 
deverá somente ser apresentada, para 
efeitos de aprovação de um pedido de 
imputação, prova documental dos tipos de 
veículos adaptados à medida em causa, o 
respectivo volume de registos de matrícula 
e as consequentes repercussões na média 
de emissões de CO2 do fabricante.
9. Os fornecedores de automóveis podem 
apresentar um pedido de confirmação do 
potencial de redução de CO2  ou dos gases 
com efeito de estufa de diferentes 
medidas, fornecendo a prova documental 
correspondente e os certificados de  
peritos independentes, nos termos das 
alíneas a) a d) do n.º 3, das alíneas a) a d) 
do n.º 4 e das alíneas a) a d) do n.º 7 do 
presente Anexo.
10. Se, no seu pedido de imputação, um 
fabricante fizer referência a um potencial 
de redução já aprovado no caso de um 
fornecedor relativamente a uma 
determinada medida, apresentará somente 
a prova documental referida no ponto 5 e 
um certificado de um perito independente, 
nos termos da alínea e) do ponto 7 do 
presente Anexo.

Or. de

Justificação

São apenas reconhecidas as medidas que acarretem vantagens quantificáveis que superem os 
requisitos vigentes. Cabe ao requerente o ónus da prova, no que respeita aos aspectos 
técnicos, sendo que a responsabilidade política é da Comissão. Todos os dados têm de ser 
certificados por peritos independentes, habilitados a efectuar ensaios no contexto do 
procedimento de homologação de modelos. Se uma medida tiver sido reconhecida como 
constituindo uma eco-inovação, serão apenas controlados anualmente os factores que variem 
em função do volume de registo de matrículas dos diferentes modelos do fabricante.


	718284pt.doc

