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Alteração 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Convenção-Quadro das Nações 
Unidas relativa às Alterações Climáticas, 
aprovada em nome da Comunidade 
Europeia pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas, pretende estabilizar 
as concentrações de gases com efeito de 
estufa na atmosfera a um nível que evite 
uma interferência antropogénica perigosa 
no sistema climático. Para atingir este 
objectivo, a temperatura global anual 
média da superfície terrestre não deverá 
aumentar mais de 2 graus centígrados em 
relação aos níveis pré-industriais. O quarto 
Relatório de Avaliação do IPCC mostra 
que, para atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Na sua reunião de 8-9 de Março de 
2007, o Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade em pelo menos 20% 
abaixo dos níveis de 1990, e em 30% se os 
outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões equivalentes e os países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem em função das 
respectivas capacidades.

(1) A Convenção-Quadro das Nações 
Unidas relativa às Alterações Climáticas, 
aprovada em nome da Comunidade 
Europeia pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas, pretende estabilizar 
as concentrações de gases com efeito de 
estufa na atmosfera a um nível que evite 
uma interferência antropogénica perigosa 
no sistema climático. Para atingir este 
objectivo, a temperatura global anual 
média da superfície terrestre não deverá 
aumentar mais de 2 graus centígrados em 
relação aos níveis pré-industriais. O quarto 
Relatório de Avaliação do IPCC mostra 
que, para atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Na sua reunião de 8-9 de Março de 
2007, o Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade em pelo menos 20% 
abaixo dos níveis de 1990, e em 30% se os 
outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões equivalentes e os países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem em função das 
respectivas capacidades. Na sua reunião 
de 15 de Março de 2010, o Conselho 
"Ambiente" da União Europeia reiterou o 
seu apoio ao objectivo comunitário de 
reduzir as emissões em 80-95% até 2050 
em comparação com os níveis de 1990. 

Or. en
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Justificação

Importa incluir na legislação uma referência ao contexto mais amplo dos objectivos 
climáticos da UE, nomeadamente à reunião do Conselho Europeu de 21 de Março de 2009, 
em que se subscreveram esses objectivos.

Alteração 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A). Por conseguinte, a descarbonização 
do sector dos transportes é um domínio 
prioritário, pelo que deve prosseguido 
tendo em vista alcançar-se o objectivo 
comunitário de redução das emissões em 
80-95% até 2050 em comparação com os 
níveis de 1990.

Or. en

Alteração 19
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O aumento do tráfego rodoviário e o 
aumento dos perigos e das perturbações 
que daí advêm originam em todos os 
Estados-Membros graves problemas de 
segurança rodoviária e de ambiente.

Or. en

Justificação

O impacto global do aumento do tráfego rodoviário deve ser descrito de forma mais ampla. 
O transporte rodoviário acarreta vários impactos negativos para a sociedade, nomeadamente 
acidentes e outros custos em matéria de saúde provocados por poluentes do ar e pelo ruído, 
não esquecendo as alterações climáticas decorrentes das emissões de gases com efeito de 
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estufa dos veículos e, obviamente, os congestionamentos.

Alteração 20
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O aumento do tráfego rodoviário, o 
risco acrescido e as consequências 
nefastas que lhe são inerentes confrontam  
todos os Estados-Membros com graves 
problemas de segurança rodoviária, de 
preservação do clima e do ambiente.

Or. de

Justificação

A utilização de dispositivos de limitação da velocidade permite reduzir as emissões de CO2 
no quadro de uma relação custo-eficácia adequada e aumentar simultaneamente a segurança 
nas estradas europeias. Os dispositivos de limitação da velocidade podem ser instalados a 
preços irrisórios nos novos veículos comerciais ligeiros. Um estudo realizado na Grã-
Bretanha revela que o número de acidentes que envolveram veículos comerciais ligeiros
providos de dispositivos de limitação da velocidade regrediu 26%, entre 1993 e 2005.

Alteração 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Para incrementar a competitividade 
da indústria automóvel europeia, e no 
intuito de alcançar os objectivos definidos 
em matéria de emissões de CO2, haverá 
que estabelecer predominantemente 
regimes de incentivos, como 
compensações pelas eco-inovações e a 
concessão de super-créditos, em vez de 
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proibições, associadas a sanções penais.

Or. de

Justificação

Para a esmagadora maioria dos clientes empresariais, o consumo de combustível do veículo 
constitui um critério determinante na decisão de compra.  

Alteração 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nessas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o 
objectivo comunitário de 120g de CO2/km 
de emissões médias dos veículos de 
passageiros novos matriculados na 
Comunidade até 2012, centrada em 
reduções obrigatórias das emissões de CO2 
para alcançar o objectivo de 130g de 
CO2/km, em média, para o parque 
automóvel novo através de avanços 
tecnológicos a nível dos motores, e uma 
redução adicional de 10g de CO2/km, ou 
equivalente se for tecnicamente necessário, 
através de outros avanços tecnológicos, 
incluindo uma melhor eficiência dos 
combustíveis nos veículos comerciais 
ligeiros.

(5) Nessas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o 
objectivo comunitário de 120g de CO2/km 
de emissões médias dos veículos de 
passageiros novos matriculados na 
Comunidade até 2012, centrada em 
reduções obrigatórias das emissões de CO2 
para alcançar o objectivo de 130g de 
CO2/km, em média, para o parque 
automóvel novo através de avanços 
tecnológicos a nível dos motores, e uma 
redução adicional de 10g de CO2/km, ou 
equivalente se for tecnicamente necessário, 
através de outros avanços tecnológicos, 
incluindo uma melhor eficiência dos 
combustíveis, cuja instalação deve ser 
alargada a outros tipos de veículos 
incluindo os veículos comerciais ligeiros.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a definição inequívoca constante no considerando 16 do Regulamento 
(CE) n.º 661/2009 do Parlamento Europeu relativo à segurança geral dos veículos a motor, a 
Comissão deve ponderar a possibilidade de alargar a instalação obrigatória de algumas 
tecnologias avançadas disponíveis a outras categorias de veículos, nomeadamente aos 
veículos comerciais ligeiros.
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Alteração 23
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Nos casos em que sejam reveladas 
especificações técnicas e informações 
relativas ao consumo de energia ou aos 
preços, a publicidade aos veículos 
abrangidos pela presente legislação deve 
fornecer aos utilizadores finais as 
informações necessárias sobre o 
desempenho energético do veículo.

Or. en

Justificação

Reveste-se da maior importância que os consumidores, em especial as PME, recebam 
informações sobre o desempenho energético dos veículos comerciais ligeiros que possam vir 
a adquirir. Esta formulação baseia-se no texto acordado para a revisão da directiva relativa 
à rotulagem ecológica, com o aditamento de especificações técnicas que são, frequentemente, 
utilizadas na publicidade aos veículos comerciais ligeiros.

Alteração 24
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Reconhecendo os elevados custos da 
investigação e do desenvolvimento e os 
custos unitários de produção das 
primeiras gerações de tecnologias de 
veículos de muito baixas emissões de CO2 
que serão introduzidas no mercado no 
seguimento da sua entrada em vigor, o 
presente regulamento procura acelerar e 
facilitar, provisoriamente, o processo de 
introdução no mercado europeu de 

Suprimido
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veículos de muito baixas emissões de CO2 
nas fases iniciais da comercialização.

Or. de

Justificação

Um estudo recentemente vindo a lume revela que, em última instância, os denominados 
"super-créditos" provocam um aumento e não a redução do consumo de combustível, uma vez 
que os veículos económicos são contrabalançados por veículos de grande potência, com 
elevados consumos. Tal situação é contraproducente e não origina economias de 
combustível, nem a redução de emissões.

Alteração 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Reconhecendo os elevados custos da 
investigação e do desenvolvimento e os 
custos unitários de produção das 
primeiras gerações de tecnologias de 
veículos de muito baixas emissões de CO2 
que serão introduzidas no mercado no 
seguimento da sua entrada em vigor, o 
presente regulamento procura acelerar e 
facilitar, provisoriamente, o processo de 
introdução no mercado europeu de 
veículos de muito baixas emissões de CO2 
nas fases iniciais da comercialização.

Suprimido

Or. en

Alteração 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) No intuito de colocar à disposição 
dos compradores de veículos comerciais 
ligeiros as informações necessárias para 
que possam fundamentar a sua decisão de 
compra, os fabricantes devem facultar aos 
potenciais clientes informação sobre as 
emissões de CO2 e o consumo de 
combustível dos veículos comerciais 
ligeiros. 

Or. de

Justificação

Para a esmagadora maioria dos clientes empresariais, o consumo de combustível do veículo 
constitui um critério determinante na decisão de compra.  

Alteração 27
Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Directiva 1999/94/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Dezembro de 1999, diz respeito às 
informações sobre a economia de 
combustível e as emissões de CO2 
disponíveis para o consumidor na 
comercialização de automóveis novos de 
passageiros. A Comissão tenciona 
apresentar, em breve, propostas 
destinadas a actualizar essa legislação, 
sendo conveniente prever disposições 
tendentes a alargar os requisitos, a fim de 
fornecer informações similares 
relativamente aos furgões e aos veículos 
comerciais ligeiros.

Or. en
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Justificação

É fundamental prestar informações aos consumidores e aos utilizadores empresariais sobre a 
economia de combustível e as emissões de CO2 dos veículos que pretendam adquirir. Os 
fabricantes de veículos comerciais devem ser encorajados a concorrer com base nestes 
critérios.

Alteração 28
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. A fim de facilitar a transição, há 
que estipular este preceito estabelecendo 
como objectivo para as emissões,
relativamente ao período que tem início 
em 2012, 175 g de CO2/km, e, 
relativamente ao período que tem início 
em 2015, 160 g de CO2/km.   

Or. de

Justificação

Os modelos actuais dos fabricantes revelam que os VCL já quase que podem alcançar os 175 
g de CO2/km. Sendo assim, até 2012 será possível aos fabricantes obterem uma média de 
emissões de 175 g de CO2/km e, até 2015, o valor de 160 g de CO2/km.
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Alteração 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Este requisito deve ser 
introduzido progressivamente entre 2015
e 2018 a fim de facilitar a transição. This is 
consistent with the lead times given and the 
duration of the phase-in period set in 
Regulation 443/2009.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com a alteração ao artigo 4. º. É necessário alargar os prazos e o 
período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos de desenvolvimento e de produção 
de veículos comerciais ligeiros são comparavelmente mais longos que os dos automóveis de 
passageiros.

Alteração 30
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Considerando 13



PE442.811v01-00 12/85 AM\817369PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Este requisito deve ser 
introduzido progressivamente entre 2015
e 2018 a fim de facilitar a transição. o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com a alteração ao artigo 4. º. É necessário alargar os prazos e o 
período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos de desenvolvimento e de produção 
de veículos comerciais ligeiros são comparavelmente mais longos que os dos automóveis de 
passageiros.

Alteração 31
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
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abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Este requisito deve ser 
introduzido progressivamente entre 2015
e 2018 a fim de facilitar a transição. o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com a alteração ao artigo 4. º. É necessário alargar os prazos e o 
período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos de desenvolvimento e de produção 
de veículos comerciais ligeiros são comparavelmente mais longos que os dos automóveis de 
passageiros.

Alteração 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
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exigir-se aos fabricantes que assegurem
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Este requisito deve ser 
introduzido progressivamente entre 2013
e 2015 a fim de facilitar a transição. o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência do presente regulamento com o regulamento relativo à redução das 
emissões de CO2 nos veículos ligeiros, que entrará em vigor em 2015.

Alteração 33
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Este requisito deve ser 
introduzido progressivamente entre 2015
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2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

e 2018 a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com a alteração ao artigo 4. º. É necessário alargar os prazos e o 
período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos de desenvolvimento e de produção 
de veículos comerciais ligeiros são comparavelmente mais longos que os dos automóveis de 
passageiros.

Alteração 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2015 e 
2017, a fim de facilitar a transição.
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Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos que 
serão vendidos em 2014 se encontram já na fase de concepção ou de produção.

Alteração 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para garantir que os objectivos fixados 
possam reflectir claramente as 
particularidades dos fabricantes pequenos e 
mais especializados e sejam coerentes com 
o potencial de redução do fabricante, 
devem ser fixados para esses fabricantes 
objectivos alternativos de redução de 
emissões que tenham em conta o potencial 
tecnológico dos veículos de cada fabricante 
para reduzir as respectivas emissões 
específicas de CO2 e coerentes com as 
características dos respectivos segmentos 
de mercado. Esta excepção deverá ser 
abrangida pela revisão dos objectivos de 
emissões específicas constantes do anexo I, 
a concluir até ao início de 2013.

(14) Para garantir que os objectivos fixados 
possam reflectir claramente as 
particularidades dos fabricantes pequenos e 
mais especializados e sejam coerentes com 
o potencial de redução do fabricante, 
devem ser fixados para esses fabricantes 
objectivos alternativos de redução de 
emissões que tenham em conta o potencial 
tecnológico dos veículos de cada fabricante 
para reduzir as respectivas emissões 
específicas de CO2 e coerentes com as 
características dos respectivos segmentos 
de mercado. Esta excepção deverá ser 
abrangida pela revisão dos objectivos de 
emissões específicas constantes do anexo I, 
a concluir até ao início de 2014.

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos que 
serão vendidos em 2014 se encontram já na fase de concepção ou de produção. A revisão das 
metas específicas em matéria de emissões deveria, por analogia, ficar concluída até ao início 
de 2014.
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Alteração 36
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A estratégia comunitária de redução 
das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 
comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão 
a mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias 
do parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa 
abordagem e proporcionar segurança no 
planeamento à indústria, deve ser fixado 
um objectivo a longo prazo para as 
emissões específicas de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros em 2020.

Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos mais elevados da redução das emissões de C02 nos veículos comerciais 
ligeiros comparativamente com os dos automóveis de passageiros, bem como aos ciclos de 
desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo a longo prazo de atingir 135g/km 
não poderá ser alcançado, realisticamente, até 2020. Isto conduziria a um aumento dos 
preços de retalho de mais de 5 000 euros e ao desaparecimento de determinadas categorias 
de veículos (por exemplo, a categoria III). O primeiro estudo realizado em nome da 
Comissão revelou que o objectivo de 160g/km é um objectivo ambicioso, embora realizável, 
de redução das emissões de CO2.

Alteração 37
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A estratégia comunitária de redução 
das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 
comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão 
a mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias 
do parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa 
abordagem e proporcionar segurança no 
planeamento à indústria, deve ser fixado 
um objectivo a longo prazo para as 
emissões específicas de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros em 2020.

Suprimido

Or. en

Justificação

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Alteração 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A estratégia comunitária de redução 
das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 
comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão a 
mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias 
do parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa abordagem 
e proporcionar segurança no planeamento à 
indústria, deve ser fixado um objectivo a 
longo prazo para as emissões específicas 
de CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
em 2020.

(15) A estratégia comunitária de redução 
das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 
comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão a 
mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias 
do parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa abordagem 
e proporcionar segurança no planeamento à 
indústria, devem ser fixados objectivos a 
longo prazo para as emissões específicas 
de CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
em 2020 e 2025.

Or. de

Justificação

Deveriam ser estabelecidos dois objectivos a longo prazo para os anos de 2020 e 2025, 
respectivamente. Tal circunstância proporcionaria segurança no planeamento aos 
fabricantes e daria azo à redução gradual das emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros. 

Alteração 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli 

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A estratégia comunitária de redução 
das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 

Suprimido
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comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão 
a mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias 
do parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa 
abordagem e proporcionar segurança no 
planeamento à indústria, deve ser fixado 
um objectivo a longo prazo para as 
emissões específicas de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros em 2020.

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos mais elevados da redução das emissões de C02 dos veículos comerciais 
ligeiros comparativamente com os dos automóveis de passageiros, bem como aos ciclos de 
desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo a longo prazo de atingir 135g de 
CO2/km não poderá ser alcançado, realisticamente, até 2020. Isto conduziria a um aumento 
dos preços de retalho de mais de 5 000 euros e ao desaparecimento de determinadas 
categorias de veículos (por exemplo, a categoria III). O primeiro estudo realizado em nome 
da Comissão revelou que o objectivo de 160g/km é um objectivo ambicioso, embora 
realizável, de redução das emissões de CO2.

Alteração 40
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de optimizar os objectivos 
ambiciosos de emissões de CO2 para os 
veículos a motor, deve garantir-se aos 
utilizadores o acesso a informações 
objectivas e precisas sobre as emissões e o 
consumo de combustível emissões do 
veículo numa forma que seja 
representativa da utilização normal do 
veículo. Por conseguinte, a Comissão deve 
analisar se os critérios de ensaio para a 
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medição do consumo de combustível de 
automóveis de passageiros e veículos 
comerciais, em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº 715/2007 relativo à 
homologação dos veículos a motor no que 
respeita às emissões, podem ser revistos de 
forma que o consumo de combustível 
medido reflicta correctamente o consumo 
durante a utilização normal no tráfego.

Or. en

Alteração 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2015. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
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longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos que 
serão vendidos em 2014 se encontram já na fase de concepção ou de produção. De igual 
modo, o prémio sobre as emissões excedentárias deve ser cobrado somente a partir de 1 de 
Janeiro de 2015.

Alteração 42
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2012. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

A entrada em vigor do Regulamento deve ser restabelecida para 2012, conforme proposto 
pela Comissão e pelo Conselho em 2007.
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Alteração 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2013. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência do presente regulamento com o regulamento relativo à redução das 
emissões de CO2 nos veículos ligeiros, que entrará em vigor em 2015.

Alteração 44
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
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nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2015. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Os prémios sobre as emissões excedentárias, conforme propostos para os veículos comerciais 
ligeiros e aplicados no regulamento relativo aos automóveis de passageiros, são totalmente 
desproporcionados e em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. Seriam 
extremamente nocivos para a indústria, na medida em que ameaçariam a sua competitividade 
e viabilidade. O PEE actual equivaleria a 480 euros/t em 2015, ao passo que uma 
comparação com outros sectores revela os seguintes montantes no quadro do Sistema 
Europeu de Comércio de Emissões (ETS): 15 euros/t preço adicional das sanções ETS: 100 
euros/t (em caso de incumprimento); e no que toca à Directiva relativa aos contratos 
públicos ecológicos: 30 – 40 euros/t (custos externos de ciclo de vida para o CO2).

Alteração 45
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
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presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2014. O nível do prémio 
deverá reflectir os custos marginais do 
cumprimento dos objectivos específicos de 
redução das emissões de CO2 definidos 
no Anexo I, de forma que os fabricantes
tenham um incentivo económico para 
cumprir esses objectivos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento geral da União Europeia.

Or. en

Justificação

O prémio sobre emissões excedentárias deverá reflectir os custos marginais do cumprimento 
dos objectivos fixados. Uma análise levada a cabo pelo Departamento dos Transportes do 
Reino Unido concluiu que a estrutura de sanções proposta implicaria que os fabricantes 
ultrapassariam os seus objectivos em várias gramas, uma vez que faria sentido para os 
mesmos, em termos económicos, pagarem a sanção em vez de investirem na redução 
necessária das emissões para atingirem o seu pleno cumprimento.

Alteração 46
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas 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 1 
de Janeiro de 2015. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
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dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

orçamento geral da União Europeia.

Or. en

Justificação

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. Além disso, são extremamente 
nocivos para a indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade. Os 
prémios sobre emissões excedentárias propostos pela Comissão equivaleriam a 480 euros/t 
em 2015, ao passo que, comparativamente, outros sectores abrangidos pelo Sistema Europeu 
de Comércio de Emissões (ETS) pagam 15 euros/t e, eventualmente, um preço adicional das 
sanções ETS equivalente a 100 euros/t em caso de incumprimento; a Directiva relativa aos 
contratos públicos ecológicos fixou, entretanto, o preço das emissões de CO2 em 30-40 
euros/t (custos externos de ciclo de vida para o CO2).

Alteração 47
Peter Van Dalen

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os Estados-Membros devem 
continuar a incentivar adequadamente o 
fabrico e a utilização dos veículos 
comerciais ligeiros eléctricos já existentes 
e que cumpram as normas estipuladas no 
presente regulamento em matéria de 
emissões, através de incentivos que se 
reflictam no preço, como benefícios 
fiscais.

Or. nl

Justificação

Estão já a ser construídos na Europa veículos comerciais ligeiros que facilmente cumprem as 
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normas estipuladas no presente regulamento em matéria de emissões. Se o desenvolvimento e 
a utilização destes veículos comerciais for adequadamente fomentado pelos Estados-
Membros que recorrem a incentivos respeitantes ao preço de venda, poderá ser mais fácil 
cumprir os objectivos ambientais estipulados no presente regulamento. Sendo assim, haveria 
que solicitar aos Estados-Membros que libertassem verbas suficientes para desenvolver os 
incentivos em matéria de preços.

Alteração 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A instalação de dispositivos de 
limitação da velocidade encorajará os 
fabricantes a configurarem motores de 
veículos melhor adaptados aos fins 
prosseguidos, reduzindo o consumo de 
combustível e as despesas das empresas.

Or. en

Justificação

A eficiência dos combustíveis dos furgões e dos veículos comerciais ligeiros deteriorou-se 
entre 2001 e 2007, acarretando um aumento dos custos de funcionamento para os 
utilizadores empresariais. Se se pretende alcançar os objectivos da UE para 2020 de uma 
concorrência acrescida entre as empresas, é fundamental reduzir os custos de transportes 
desnecessários. Os motores instalados em veículos de empresa devem ser consentâneos com a 
sua finalidade, uma vez que não se destinam a atingir as altas velocidades permitidas nas 
auto-estradas.

Alteração 49
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A instalação e o uso de dispositivos 
de limitação da velocidade em veículos 
automóveis da categoria N3 têm 
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comprovado ser muito úteis e eficientes, 
razão pela qual aqueles dispositivos 
técnicos devem ser também incorporados 
em veículos automóveis da categoria N1.   

Or. de

Alteração 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os efeitos benéficos dos 
dispositivos de limitação de velocidade 
sobre a protecção do ambiente e o 
consumo de energia, no que toca ao uso 
do motor e dos pneus, bem como à 
segurança rodoviária, contribuirão para 
alcançar os objectivos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Os dispositivos inteligentes de limitação de velocidade terão tanto um efeito directo como 
indirecto no consumo de combustível. Como efeito directo, o facto de se conduzir mais 
devagar acarreta um consumo mais baixo de combustível. Como efeito indirecto, a limitação 
da velocidade máxima permite uma optimização exacta da transmissão para essa velocidade 
específica, o que também pode reduzir as emissões. As emissões de CO2 aumentam 
exponencialmente em situações de tráfego dinâmico (stop and go) com uma velocidade 
superior a 120 km/h. A redução máxima de emissões de CO2 que pode ser alcançada com um 
dispositivo inteligente de limitação de velocidade é avaliada em cerca de 15%.

Alteração 51
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os efeitos benéficos dos 
dispositivos de limitação de velocidade 
sobre a protecção do ambiente e o 
consumo de energia, no que toca ao uso 
do motor e dos pneus, bem como à 
segurança rodoviária, serão reforçados se 
esses dispositivos forem utilizados de 
forma generalizada.

Or. en

Justificação

Conduzir a altas velocidades é um factor que contribui grandemente para acidentes 
rodoviários com consequências fatais em toda a Europa. A corrida a velocidades mais altas 
no transporte rodoviário não só conduziu a uma maior procura, como também ao aumento 
do consumo de combustível e das emissões de CO2, bem como do ruído e da pressão sobre a 
segurança rodoviária. Por conseguinte, os dispositivos de limitação de velocidade seriam 
benéficos, quer do ponto de vista ambiental, quer económico, assim como da perspectiva da 
segurança.

Alteração 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente examinar a 

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
influi igualmente no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Em 
consonância com o princípio de que, no 
quadro da redução de emissões de CO2, 
se deve recorrer predominantemente ao 
regime de incentivos económicos e menos 
a proibições, a existência de um regime 
voluntário que garantisse aos fabricantes, 
em contrapartida da instalação de 
dispositivos de limitação da velocidade, 
determinados créditos correspondentes às 
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viabilidade de alargar o âmbito da 
Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa à 
instalação de utilização de dispositivos de 
limitação de velocidade para certas 
categorias de veículos a motor na 
Comunidade, tendo em vista a inclusão dos 
veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

emissões evitadas, poderia contribuir para 
fomentar uma frota de veículos 
comerciais ligeiros na União que 
consumisse menos combustível e fosse 
mais compatível com o ambiente. Antes de 
mais, convém, no entanto, tomar medidas 
urgentes para examinar se a instalação de 
dispositivos de limitação da velocidade 
permite evitar uma quantidade 
significativa de emissões de CO2 e, 
eventualmente, a viabilidade de alargar o 
âmbito da Directiva 92/6/CEE do Conselho 
relativa à instalação de utilização de 
dispositivos de limitação de velocidade 
para certas categorias de veículos a motor 
na Comunidade, no quadro de um regime 
voluntário associado à atribuição de 
bónus, tendo em vista a inclusão dos 
veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento  

Or. de

Justificação

A instalação de dispositivos de limitação da velocidade só deverá ocorrer em base 
voluntária, associada a um regime de incentivos, e exclusivamente com base no pressuposto 
da prova científica de que os dispositivos de limitação da velocidade possibilitam uma 
redução significativa das emissões de CO2.  

Alteração 53
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 



AM\817369PT.doc 31/85 PE442.811v01-00

PT

grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente examinar a 
viabilidade de alargar o âmbito da 
Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa à 
instalação de utilização de dispositivos de 
limitação de velocidade para certas 
categorias de veículos a motor na 
Comunidade, tendo em vista a inclusão dos 
veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente alargar o âmbito 
da Directiva 92/6/CEE do Conselho 
relativa à instalação de utilização de 
dispositivos de limitação de velocidade 
para certas categorias de veículos a motor 
na Comunidade, tendo em vista a inclusão 
dos veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

Or. de

Justificação

Os dispositivos de limitação da velocidade já foram introduzidos em todas as outras 
categorias de veículos comerciais. A montagem destes dispositivos não acarreta problemas 
técnicos, nem implica custos significativos. A presente alteração permite criar um incentivo 
para que os fabricantes construam motores de menores dimensões e mais eficientes, que 
originem menos emissões de CO2.

Alteração 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente examinar a 
viabilidade de alargar o âmbito da 
Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa à 
instalação de utilização de dispositivos de 

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente alargar o âmbito 
da Directiva 92/6/CEE do Conselho 
relativa à instalação de utilização de 
dispositivos de limitação de velocidade 
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limitação de velocidade para certas 
categorias de veículos a motor na 
Comunidade, tendo em vista a inclusão 
dos veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

para certas categorias de veículos a motor 
na Comunidade, a fim de incluir os
veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 55
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. As emissões médias de 
CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
novos, no presente regulamento fixadas 
em 175g de CO2/km, a partir de 2012, e 
em 160 g de CO2/km, a partir de 2015, 
mediante melhorias na tecnologia dos 
motores de veículos, são medidas nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
e respectivas medidas de execução.

Or. de

Justificação

Os modelos actuais dos fabricantes revelam que os VCL já quase que podem alcançar os 175 
g de CO2/km. Sendo assim, até 2012 será possível aos fabricantes obterem uma média de 
emissões de 175 g de CO2/km e, até 2015, o valor de 160 g de CO2/km.

Alteração 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1



AM\817369PT.doc 33/85 PE442.811v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
160g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

Para alcançar os objectivos da UE para 2020, é fundamental aumentar a eficiência dos 
combustíveis dos furgões e dos veículos comerciais ligeiros a fim de reduzir os custos das 
empresas com transportes.  As medidas necessárias para melhorar a eficácia dos 
combustíveis e reduzir as emissões de CO2 são, na realidade, as mesmas. Os fabricantes de 
automóveis reclamam publicamente que o objectivo da Comissão para 2016 constitui "um 
desafio", embora admitam confidencialmente que poderia ser bastante mais ambicioso.

Alteração 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
160g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

Or. en
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Justificação

O objectivo do presente regulamento deve consistir em alcançar 160g de CO2/km, em vez de 
175g de CO2/km, a fim de fomentar uma melhoria da eficácia e uma redução das emissões de 
CO2 nos transportes mais célere. Este objectivo foi proposto pela Comissão para 2015 
enquanto parte da Estratégia de redução das emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros. A evolução dos automóveis de passageiros revela que é possível alcançar uma 
redução de 14% em relação aos níveis de 2007, uma vez que os principais fabricantes de 
veículos comerciais ligeiros fabricam igualmente automóveis de passageiros.

Alteração 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos,
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
160g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.



AM\817369PT.doc 35/85 PE442.811v01-00

PT

Alteração 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
165g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução.

Or. en

Justificação

A fim de se aproximar da situação em que as reduções das emissões de CO2 terão um custo 
negativo, importa fixar, para 2014, um objectivo de 165g de CO2/km.

Alteração 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O presente regulamento faz parte das 
medidas complementares citadas na 
abordagem integrada da Comunidade.

Or. en

Justificação

A proposta em apreço é a continuação do processo de regulamentação da Comissão iniciado 
em 2007 visando responder aos impactos dos veículos rodoviários nas alterações climáticas.
Responde, nomeadamente, a uma das melhorias tecnológicas enumeradas no 
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COM(2007)0019.

Alteração 61
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km, a começar 
em 2020, como emissões médias para a 
frota de veículos comerciais ligeiros 
novos, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 12.º
O presente regulamento fixa um objectivo 
de 145g de CO2/km, a começar em 2025, 
como emissões médias para a frota de 
veículos comerciais ligeiros novos, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Alteração 62
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km, a começar 
em 2020, como emissões médias para a 
frota de veículos comerciais ligeiros 
novos, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 12.º.
O presente regulamento fixa um objectivo 
de 145g de CO2/km, a começar em 2025, 
como emissões médias para a frota de 
veículos comerciais ligeiros novos, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 12.º

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos mais elevados da redução das emissões de C02 dos veículos comerciais 
ligeiros comparativamente com os dos automóveis de passageiros, bem como aos ciclos de 
desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo a longo prazo de atingir 135g de 
CO2/km não poderá ser alcançado, realisticamente, até 2020. Isto conduziria a um aumento 
dos preços de retalho de mais de 5 000 euros e ao desaparecimento de determinadas 
categorias de veículos (por exemplo, a categoria III). O primeiro estudo realizado em nome 
da Comissão revelou que o objectivo de 160g/km é um objectivo ambicioso, embora 
realizável, de redução das emissões de CO2.

Alteração 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km, a começar 
em 2020, como emissões médias para a 
frota de veículos comerciais ligeiros 
novos, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 12.º.
O presente regulamento fixa um objectivo 
de 145g de CO2/km, a começar em 2025, 
como emissões médias para a frota de 
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veículos comerciais ligeiros novos, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 12.º

Or. en

Justificação

Atendendo aos custos mais elevados da redução das emissões de C02 dos veículos comerciais 
ligeiros comparativamente com os dos automóveis de passageiros, bem como aos ciclos de 
desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo a longo prazo de atingir 135g de 
CO2/km não poderá ser alcançado, realisticamente, até 2020. Isto conduziria a um aumento 
dos preços de retalho de mais de 5 000 euros e ao desaparecimento de determinadas 
categorias de veículos (por exemplo, a categoria III). O primeiro estudo realizado em nome 
da Comissão revelou que o objectivo de 160g/km é um objectivo ambicioso, embora 
realizável, de redução das emissões de CO2.

Alteração 64
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km, a começar 
em 2020, como emissões médias para a 
frota de veículos comerciais ligeiros 
novos, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 12.º.
O presente regulamento fixa um objectivo 
de 145g de CO2/km, a começar em 2025, 
como emissões médias para a frota de 
veículos comerciais ligeiros novos, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
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disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle

Alteração 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160 g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020, desde que a Comissão 
confirme a viabilidade deste objectivo no 
âmbito da revisão referida no n.º 4 do 
artigo 12.º.

Or. de

Justificação

Deveriam ser estabelecidos dois objectivos a longo prazo para os anos de 2020 e 2025, 
respectivamente, de modo a estabelecer períodos transitórios para os fabricantes e 
possibilitar a aplicação contínua de tecnologias inovadoras e que reduzam o consumo de 
combustível, a redução gradual de emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros e a 
segurança de planeamento a longo prazo. Cumpre examinar a exequibilidade dos novos 
objectivos, antes de os consignar definitivamente. 

Alteração 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 2. A partir de 2020, o presente 
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objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais 
ligeiros novos matriculados na 
Comunidade, a partir de 2020.

regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade em 
125g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução.

Or. en

Justificação

O objectivo fixado para 2020 de alcançar 125 g/km é realizável, quer do ponto de vista 
técnico, quer económico e resultaria numa economia líquida de combustível para o 
consumidor.

Alteração 67
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa as emissões 
médias de CO2 em 125 g de CO2/km para 
os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade, a partir de 
2020, mediante o aperfeiçoamento da 
tecnologia dos veículos, medidas nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
e respectivas medidas de execução.

Or. de

Justificação

Os VCL deviam atingir metas de redução tão ambiciosas quanto as estabelecidas para os 
veículos ligeiros comuns. A meta de 125 g de CO2/km representa uma redução de cerca de 
38% e coaduna-se, por isso, com o valor definido à partida para veículos ligeiros (cerca de 
40%).
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Alteração 68
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km de emissões 
médias para a frota de veículos comerciais 
ligeiros novos matriculados na União, a 
partir de 2020, caso seja confirmada a sua 
viabilidade conforme especificado no n.º 4 
do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

Atendendo ao facto de que, relativamente aos veículos comerciais ligeiros, os ciclos de 
desenvolvimento e de produção serem mais longos e a redução anual e os custos de redução 
das emissões de CO2 serem mais altos do que os relativos aos automóveis de passageiros, o 
objectivo de atingir 135g de CO2/km é demasiado ambicioso e não poderá ser concretizado 
no prazo fixado. Por outro lado, é importante que este objectivo seja fixado para 2014, com 
base numa avaliação de impacto aprofundada.

Alteração 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 150 g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

Or. de

Justificação

Tendo em conta os custos mais elevados da redução das emissões de C02 dos veículos 
comerciais ligeiros do que dos automóveis de passageiros e a necessidade de ciclos de 
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desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo de 135g de CO2/km não pode ser 
concretizado de forma realista no prazo proposto. Em contrapartida, 150g  de CO2/km é um 
objectivo ambicioso, mas exequível.

Alteração 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 125g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

Or. en

Justificação

Para alcançar os objectivos da UE para 2020, é fundamental aumentar a eficiência dos 
combustíveis dos furgões e dos veículos comerciais ligeiros a fim de reduzir os custos das 
empresas com transportes. As medidas necessárias para melhorar a eficácia dos 
combustíveis e reduzir as emissões de CO2 são, na realidade, as mesmas. Os fabricantes de 
veículos fizeram uma campanha para impedir a fixação de normas demasiado ambiciosas de 
eficácia dos combustíveis/ redução das emissões de CO2, embora já estejam a ultrapassar os 
objectivos da legislação de 2009. A indústria irá responder positivamente e com inovações 
quando lhe forem impostos objectivos importantes de melhoria e lhe forem dados 10 anos 
para os concretizar.

Alteração 71
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 125g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
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partir 2020. partir 2020.

Or. en

Justificação

O objectivo de alcançar 125g de CO2/km corresponde a uma redução de 38% quando 
comparado com os níveis de 2007. Isto harmonizaria a legislação relativa aos veículos 
comerciais ligeiros com a redução requerida para os veículos ligeiros, em relação aos quais 
foi acordada uma redução de 40% relativamente aos níveis de 2006. A avaliação de impacto 
da Comissão revela que o objectivo de 125g de CO2/km é realizável, mesmo não incluindo os 
furgões eléctricos. 

Alteração 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 125g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

Or. en

Justificação

O objectivo fixado para 2020 de alcançar 125g de CO2/km corresponde a redução de 38% 
comparativamente aos níveis actuais, o que seria mais consentâneo com a redução dos níveis 
dos veículos ligeiros, em relação aos quais o objectivo pretende uma redução de 40%. A 
exequibilidade técnica de alcançar 125g de CO2/km é corroborada pela avaliação de 
impacto da Comissão, ao mesmo tempo que enviou um sinal claro aos fabricantes no sentido 
de inovarem a sua frota de furgões.

Alteração 73
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2020.

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2025.

Or. en

Justificação

O valor de 135g de CO2/km é um objectivo de longo prazo ambicioso e, no estado actual, 
difícil de realizar em termos técnicos. Importa prever um período mais longo para permitir 
que a indústria se adapte à consecução deste objectivo. Aquando da fixação dos objectivos é 
necessário ter em conta que os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros são mais 
longos comparativamente com os dos automóveis de passageiros e considerar igualmente que 
as margens de melhoria do desempenho das emissões dos veículos comerciais ligeiros são 
extremamente reduzidas. 

Alteração 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135 g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais 
ligeiros novos matriculados na União, a 
partir de 2025, desde que a Comissão 
confirme a viabilidade deste objectivo no 
âmbito da revisão referida no n.º 4 do 
artigo 12.º.

Or. de

Justificação

Deveriam ser estabelecidos dois objectivos a longo prazo para os anos de 2020 e 2025, 
respectivamente, de modo a estabelecer períodos transitórios para os fabricantes e 
possibilitar a aplicação contínua de tecnologias inovadoras e que reduzam o consumo de 
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combustível, a redução gradual de emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros e a 
segurança de planeamento a longo prazo. Cumpre examinar a exequibilidade dos novos 
objectivos, antes de os consignar definitivamente. 

Alteração 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de promover os veículos com 
baixas emissões, os Estados-Membros são 
instigados a introduzirem medidas 
adicionais, em especial para diferenciar 
os impostos, os encargos e as taxas sobre 
os veículos com base no desempenho das 
suas emissões.

Or. en

Justificação

O objectivo fixado para 2020 de alcançar 125 g/km é exequível, quer do ponto de vista 
técnico, quer económico e resultaria numa economia líquida de combustível para o 
consumidor.

Alteração 76
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 
alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos da categoria N1 aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(“veículos comerciais ligeiros”) que sejam 
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matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

Or. en

Alteração 77
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 
alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos da categoria N1 aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(“veículos comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que o Regulamento se aplica à categoria N1.

Alteração 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria M2, N1 e 
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no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 
alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

N2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de referência 
não superior a 2 610 kg e a veículos aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(“veículos comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

Or. en

Justificação

Os veículos das categorias M2 e N2, que competem com os da categoria N1, embora não 
sejam abrangidos por outras normas de emissões de CO2, devem ser incluídos no âmbito de 
aplicação da presente legislação, a fim de evitar a criação de quaisquer discrepâncias 
regulamentares. Os veículos das categorias N2 e M2 mais leves estão relacionados com os da 
categoria N1, mas devido a determinadas características - como, por exemplo, mais massa ou 
um número superior de assentos - são classificados como veículos da categoria N2 ou M2.

Alteração 79
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 
alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria M2, N1 e 
N2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de referência 
não superior a 2 610 kg e a veículos aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(“veículos comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

Or. en
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Justificação

Os veículos das categorias M2 e N2 actualmente não estão cobertos pelas normas de emissão 
de CO2. Existe o perigo de os fabricantes aumentarem a massa dos veículos da categoria N1 
e os homologuem como N2 para contornar as normas de emissões de CO2.

Alteração 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 
alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria M2, N1 e 
N2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de referência 
não superior a 2 610 kg e a veículos aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(“veículos comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

Or. en

Justificação

Os veículos das categorias M2 e N2 devem ser incluídos no âmbito do regulamento para 
evitar lacunas e incentivos para deslocar os veículos ou mercados dos veículos da categoria 
N1 para estas categorias.

Alteração 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 1. O presente regulamento aplica-se a 
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veículos a motor da categoria N1, definida
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 
alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

veículos a motor da categoria M2, N1 e N2
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de referência 
não superior a 2 610 kg e a veículos aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(“veículos comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

Or. en

Justificação

A fim de evitar quaisquer lacunas regulamentares, os veículos das categorias M2 e N2 devem 
ser incluídos no âmbito de aplicação da presente directiva.

Alteração 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 
alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE e a 
veículos aos quais seja alargada a 
homologação de acordo com o estabelecido 
no artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 (“veículos comerciais 
ligeiros”) que sejam matriculados na 
Comunidade pela primeira vez e que não 
tenham sido previamente matriculados fora 
da Comunidade (“veículos comerciais 
ligeiros novos”).

Or. en



PE442.811v01-00 50/85 AM\817369PT.doc

PT

Justificação

A exclusão de veículos mais pesados pode ter um impacto significativo na consecução do 
objectivo de redução das emissões de CO2.

Alteração 83
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Emissões médias específicas de CO2, as 
emissões de um veículo comercial ligeiro 
medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
especificadas como as emissões mássicas 
de CO2 (combinadas) no certificado de 
conformidade;

(f) Emissões médias específicas de CO2, as 
emissões de um veículo comercial ligeiro 
medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
especificadas como as emissões mássicas 
de CO2 (combinadas) no certificado de 
conformidade do veículo completo ou 
completado;

Or. de

Justificação

O método referido na presente proposta de regulamento para a determinação das emissões 
específicas de CO2 dos veículos completos foi anteriormente considerado inadequado num 
documento de trabalho da Comissão. Quando os veículos passam por diversas fases de 
construção, o fabricante do veículo de base não tem qualquer influência nas emissões de CO2 
dos veículos completados.

Alteração 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) "indicador de consumo de 
combustível", um indicador de bordo que 
exibe continuamente o consumo de 
combustível actual (em l/100 km), que tem 
de ser claramente visível para o condutor 
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enquanto conduz e que não pode ser 
desligado.

Or. en

Justificação

Para os consumidores é importante saberem qual é consumo de combustível real do seu 
veículo, que frequentemente é superior ao consumo medido durante o ciclo de ensaio previsto 
pela UE. Um indicador de consumo de combustível pode contribuir para fornecer essa 
informação, incitando, ao mesmo tempo, os condutores a adoptarem um estilo de condução 
mais eficaz em termos de consumo de combustível. Presentemente, a Comissão está a 
preparar requisitos no sentido de esse tipo de dispositivos ser instalado nos veículos ligeiros,
que deverão igualmente ser aplicados aos veículos comerciais ligeiros. 

Alteração 85
Elena Oana Antonescu

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "superfície de apoio das rodas", a 
largura de via multiplicada pela distância 
entre eixos, indicada no certificado de 
conformidade e definida nas secções 2.1 e 
2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificação

É importante definir a superfície de apoio das rodas, que é referida no ponto 5 da Parte B do 
Anexo II.

Alteração 86
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

g-B) "carga útil", a diferença entre a 
massa máxima em carga tecnicamente 
admissível indicada no certificado de 
conformidade e definida na secção 2.8 do 
Anexo I da Directiva 2007/46/CE e a 
massa do veículo.

Or. en

Justificação

É importante definir a carga útil, que é referida no ponto 6 da Parte B do Anexo II. Esta 
definição deverá ser articulada com a Directiva 2007/46/CE.

Alteração 87
Miroslav Ouzký

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "veículo completado", qualquer 
veículo que não necessite de ser 
completado para cumprir os requisitos 
técnicos aplicáveis da Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Os veículos completados estão incluídos na proposta legislativa.

Alteração 88
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

g-A) "superfície de apoio das rodas", a 
largura de via multiplicada pela distância 
entre eixos, indicada no certificado de 
conformidade e definida nas secções 2.1 e 
2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com os pontos 5 e 6 da Parte B do Anexo II.

Alteração 89
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) "carga útil", a diferença entre a 
massa máxima em carga tecnicamente 
admissível em conformidade com o Anexo 
III da Directiva 2007/46/CE e a massa do 
veículo.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com os pontos 5 e 6 da Parte B do Anexo II.

Alteração 90
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) "veículo completado", qualquer 
veículo que não necessite de ser 
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completado para cumprir os requisitos 
técnicos aplicáveis da Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Os veículos completados estão incluídos na proposta legislativa.

Alteração 91
Rovana Plumb

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "superfície de apoio das rodas", a 
largura de via multiplicada pela distância 
entre eixos, indicada no certificado de 
conformidade e definida nas secções 2.1 e 
2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificação

É importante definir a superfície de apoio das rodas, que é referida no ponto 5 da Parte B do 
Anexo II.

Alteração 92
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) "carga útil", a diferença entre a 
massa máxima em carga tecnicamente 
admissível indicada no certificado de 
conformidade e definida na secção 2.8 do 
Anexo I da Directiva 2007/46/CE e a 
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massa do veículo.

Or. en

Justificação

É importante definir a carga útil, que é referida no ponto 6 da Parte B do Anexo II. Esta 
definição deverá ser articulada com a Directiva 2007/46/CE.

Alteração 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "superfície de apoio das rodas", a 
largura de via multiplicada pela distância 
entre eixos, indicada no certificado de 
conformidade e definida nas secções 2.1 e 
2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Alteração 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) "veículo completado", qualquer 
veículo que não necessite de ser 
completado para cumprir os requisitos 
técnicos aplicáveis da Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Os veículos completados são abarcados pela proposta legislativa, pelo que importa defini-
los.
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Alteração 95
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos veículos completados, o 
fabricante deve indicar apenas as 
emissões específicas de CO2 dos veículos 
de base e respeitar os respectivos valores, 
em conformidade com o n.º 1.

Or. de

Justificação

O método referido na presente proposta de regulamento para a determinação das emissões 
específicas de CO2 dos veículos completos foi anteriormente considerado inadequado num 
documento de trabalho da Comissão. Quando os veículos passam por diversas fases de 
construção, o fabricante do veículo de base não tem qualquer influência nas emissões de CO2 
dos veículos completados.

Alteração 96
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2012 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.
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Or. de

Justificação

O regulamento devia entrar em vigor em 2012, tal como foi proposto pela Comissão e pelo 
Conselho em 2007. Não há razão para aguardar até 2014. A técnica actualmente disponível 
permite alcançar os objectivos.

Alteração 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2015 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos que 
serão vendidos em 2014 se encontram já na fase de concepção ou de produção.

Alteração 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1



PE442.811v01-00 58/85 AM\817369PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2015 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros completados deverá 
assegurar que as suas emissões médias 
específicas de CO2 não ultrapassem o seu 
objectivo de emissões específicas 
determinado de acordo com o estabelecido 
no anexo I ou, caso seja concedida ao 
fabricante uma derrogação nos termos do 
artigo 10.º, de acordo com essa derrogação.

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção dos veículos comerciais ligeiros são mais longos que os 
dos automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 
2007/46/CE relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a 
partir de Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões globais dos veículos não 
deverá ter lugar antes de 2016.

Alteração 99
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2013 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
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derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Or. fr

Justificação

Em 2007, a Comissão Europeia comunicou o estabelecimento dos seguintes objectivos 
intercalares: 175 g/km em 2012 e 160 g/km em 2015. Estes objectivos são razoáveis, havendo 
que os respeitar para dar início, neste momento, às políticas industriais inovadoras que 
permitirão à UE alcançar o objectivo de 125 g/km em 2020.

Alteração 100
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

Or. en

Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Alteração 101
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completados deverá assegurar que 
as suas emissões médias específicas de 
CO2 não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Or. en

Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Alteração 102
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
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cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completados deverá assegurar que 
as suas emissões médias específicas de 
CO2 não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 2007/46/CE 
relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a partir de 
Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões globais dos veículos não 
deverá ter lugar antes de 2016.

Alteração 103
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completados deverá assegurar que
as suas emissões médias específicas de 
CO2 não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Or. en
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Alteração 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2013 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2 
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência do presente regulamento com o regulamento relativo à redução das 
emissões de CO2 nos veículos ligeiros, que entrará em vigor em 2015.

Alteração 105
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

Suprimido

– 75% em 2014,
– 80 % em 2015,
– 100% a partir de 2016.
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Or. de

Justificação

Um período de introdução progressiva significa apenas que o regulamento entrará em vigor 
ainda mais tarde do que o previsto. Tal implicaria que os fabricantes não fossem obrigados a 
executar praticamente quaisquer medidas de redução das emissões de CO2 até 2016.

Alteração 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante,
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

Para a avaliação do desempenho de cada 
fabricante na acepção do artigo 7.º 
relativamente a 2012 e 2013, deve utilizar-
se um objectivo de emissões médias de 
CO2 não vinculativo equivalente a 175g 
de CO2/km para os veículos comerciais 
ligeiros novos.

– 75% em 2014,
– 80% em 2015,
– 100% a partir de 2016.

Or. en

Justificação

Uma abordagem escalonada pode ser enganadora para o cidadão e poderá não ser 
consentânea com uma melhor legislação.

Alteração 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes tomarão as medidas 
adequadas para reduzir gradualmente as 
emissões médias de CO2 dos novos 
veículos ligeiros comerciais matriculados 
na União até ao objectivo de 135g de 
CO2/km no ano de 2025. No intuito de 
fomentarem continuamente a inovação, 
os fabricantes pautar-se-ão pelos 
seguintes objectivos de carácter não 
vinculativo:
- 165g de CO2/km em 2019,
- 145g de CO2/km em 2023.

Or. de

Justificação

Para que os fabricantes apliquem continuamente tecnologias inovadoras e que impliquem um 
menor consumo de combustível, devem pautar-se por objectivos de carácter indicativo.

Alteração 108
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli, 

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– 65% em 2015,

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 2007/46/CE 
relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a partir de 
Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões dos veículos 
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completados não deverá ter lugar antes de 2016.

Alteração 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75% em 2014, Suprimido

Or. en

Alteração 110
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75% em 2014, Suprimido

Or. fr

Alteração 111
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75% em 2014, – 65% em 2015
– 75% em 2016,

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 2007/46/CE 
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relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a partir de 
Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões globais dos veículos não 
deverá ter lugar antes de 2016.

Alteração 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75% em 2014, – 75% em 2015,

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos que 
serão vendidos em 2014 se encontram já na fase de concepção ou de produção.

Alteração 113
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75 % em 2014, – 65 % em 2014,

Or. en

Justificação

É necessário prever um período de implementação para os novos veículos comerciais ligeiros 
idêntico ao período de 3 anos previsto para os automóveis de passageiros. A fase de 
desenvolvimento dos veículos comerciais ligeiros dura aproximadamente 7 anos, ao passo 
que a dos automóveis de passageiros dura 5 anos. O ciclo de produção dos veículos 
comerciais ligeiros dura mais de 10 anos e o dos automóveis de passageiros pode durar entre 
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5 e 7 anos. 

Alteração 114
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75 % em 2014, – 65 % em 2015,

Or. en

Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.  Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Alteração 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75 % em 2014, – 75 % em 2016,

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 2007/46/CE 
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relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a partir de 
Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões globais dos veículos não 
deverá ter lugar antes de 2016.

Alteração 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75 % em 2014, – 75 % em 2013,

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência do presente regulamento com o regulamento relativo à redução das 
emissões de CO2 nos veículos ligeiros, que entrará em vigor em 2015.

Alteração 117
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75 % em 2014, – 65 % em 2015,

Or. en

Alteração 118
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– 75 % em 2014, – 75 % em 2015,

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros.

Alteração 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80% em 2015, Suprimido

Or. en

Alteração 120
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, Suprimido

Or. fr

Alteração 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, – 80 % em 2016,

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos que 
serão vendidos em 2014 se encontram já na fase de concepção ou de produção.

Alteração 122
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, – 75 % em 2015,

Or. en

Justificação

É necessário prever um período de implementação para os novos veículos comerciais ligeiros 
idêntico ao período de 3 anos previsto para os automóveis de passageiros. A fase de 
desenvolvimento dos veículos comerciais ligeiros dura aproximadamente 7 anos, ao passo 
que a dos automóveis de passageiros dura 5 anos. O ciclo de produção dos veículos 
comerciais ligeiros dura mais de 10 anos e o dos automóveis de passageiros pode durar entre 
5 e 7 anos. 

Alteração 123
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, – 75 % em 2016,

Or. en
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Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Alteração 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, – 80 % em 2017,

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 2007/46/CE 
relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a partir de 
Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões globais dos veículos não 
deverá ter lugar antes de 2016.

Alteração 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, – 80 % em 2014,

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência do presente regulamento com o regulamento relativo à redução das 
emissões de CO2 nos veículos ligeiros, que entrará em vigor em 2015.

Alteração 126
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, – 75 % em 2016,

Or. en

Alteração 127
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, – 80 % em 2017,

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 2007/46/CE 
relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a partir de 
Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
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segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões globais dos veículos não 
deverá ter lugar antes de 2016.

Alteração 128
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2015, – 80 % em 2016,

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros.

Alteração 129
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– 80 % em 2017,

Or. en

Alteração 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. Suprimido

Or. en
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Alteração 131
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100% a partir de 2016. Suprimido

Or. fr

Alteração 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. - 100 % a partir de 2018.

A partir de Janeiro de 2016 os veículos 
completados devem igualmente ser 
incluídos na determinação das emissões 
médias específicas de CO2 de cada 
fabricante.

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 2007/46/CE 
relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a partir de 
Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões globais dos veículos não 
deverá ter lugar antes de 2016.
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Alteração 133
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. – 100 % a partir de 2018.

A partir de Janeiro de 2016 os veículos 
completados devem igualmente ser 
incluídos na determinação das emissões 
médias específicas de CO2 de cada 
fabricante.

Or. en

Alteração 134
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. – 100 % a partir de 2018.

A partir de Janeiro de 2016 os veículos 
completados devem igualmente ser 
incluídos na determinação das emissões 
médias específicas de CO2 de cada 
fabricante.

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros. Em relação aos veículos completados, a Directiva 2007/46/CE 
relativa à homologação só se aplicará a todos os tipos de veículos completados a partir de 
Maio de 2013. 2014 será o primeiro ano civil completo em relação ao qual estarão 
disponíveis dados sobre as emissões de CO2 e a massa desses veículos. Os fabricantes 
receberão estes dados para poderem avaliar o seu impacto sobre as suas emissões médias no 
segundo semestre de 2015. Por conseguinte, a inclusão das emissões globais dos veículos não 
deverá ter lugar antes de 2016.
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Alteração 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. – 100 % a partir de 2015.

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência do presente regulamento com o regulamento relativo à redução das 
emissões de CO2 nos veículos ligeiros, que entrará em vigor em 2015.

Alteração 136
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. – 100 % a partir de 2018.

Or. en

Justificação

É necessário alargar os prazos e o período de introdução progressiva, uma vez que os ciclos 
de desenvolvimento e de produção de veículos comerciais ligeiros são mais longos que os dos 
automóveis de passageiros.

Alteração 137
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. – 80 % a partir de 2016.

Or. en

Justificação

É necessário prever um período de implementação para os novos veículos comerciais ligeiros 
idêntico ao período de 3 anos previsto para os automóveis de passageiros. A fase de 
desenvolvimento dos veículos comerciais ligeiros dura aproximadamente 7 anos, ao passo 
que a dos automóveis de passageiros dura 5 anos. O ciclo de produção dos veículos 
comerciais ligeiros dura mais de 10 anos e o dos automóveis de passageiros pode durar entre 
5 e 7 anos. 

Alteração 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100% a partir de 2016. – 100% a partir de 2017.

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos que 
serão vendidos em 2014 se encontram já na fase de concepção ou de produção.

Alteração 139
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. – 80 % em 2017,
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Or. en

Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Alteração 140
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. – 100 % a partir de 2017.

Or. en

Justificação

É necessário prever um período de implementação para os novos veículos comerciais ligeiros 
idêntico ao período de 3 anos previsto para os automóveis de passageiros. A fase de 
desenvolvimento dos veículos comerciais ligeiros dura aproximadamente 7 anos, ao passo 
que a dos automóveis de passageiros dura 5 anos. O ciclo de produção dos veículos 
comerciais ligeiros dura mais de 10 anos e o dos automóveis de passageiros pode durar entre 
5 e 7 anos. 

Alteração 141
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– 100 % a partir de 2016. – 100% a partir de 2018.

Or. en

Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Alteração 142
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de Janeiro de 2016 os veículos 
completados devem igualmente ser 
incluídos na determinação das emissões 
médias específicas de CO2 de cada 
fabricante.

Or. en

Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
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emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Alteração 143
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de Janeiro de 2016 os veículos 
completados devem igualmente ser 
incluídos na determinação das emissões 
médias específicas de CO2 de cada 
fabricante.

Or. en

Justificação

A inclusão dos veículos completados não deverá ter lugar antes de 2016 devido ao facto de 
não haver dados disponíveis e do risco de poder haver erros nos dados.

Alteração 144
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Super-créditos Suprimido
No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 inferiores a 50g de 
CO2/km será contabilizado como:
– 2,5 veículos comerciais ligeiros em 
2014,
– 1,5 veículos comerciais ligeiros em 
2015,
– 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
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2016.

Or. de

Justificação

Os super-créditos são contraproducentes. Em última instância, provocam o aumento geral 
das emissões de CO2, porquanto os veículos económicos são contrabalançados por veículos 
de grande potência, com elevados consumos.

Alteração 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Dispositivos de limitação da velocidade

Até 2015 devem ser instalados dispositivos 
de limitação da velocidade tendo em vista 
limitar a velocidade máxima dos veículos 
das categorias M2, N1 e N2 novos, 
conforme definidos no artigo 2.º, a 110 
km/hora.

Or. en

Justificação

A eficiência dos combustíveis dos furgões e dos veículos comerciais ligeiros deteriorou-se 
entre 2001 e 2007, acarretando custos operacionais acrescidos para os utilizadores 
empresariais.  É fundamental reduzir os custos de transporte desnecessários de molde a se 
poder alcançar os objectivos da UE para 2020 de uma concorrência acrescida entre as 
empresas. Os motores instalados em veículos de empresa devem ser consentâneos com a sua 
finalidade, uma vez que não se destinam a atingir as altas velocidades permitidas nas auto-
estradas. Um dispositivo de limitação da velocidade fixado em 110 km/h (68 milhas/hora) 
permitiria aos fabricantes cumprirem os objectivos de redução das emissões de CO2 a um 
custo bastante inferior.
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Alteração 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, todos os fabricantes de 
veículos comerciais ligeiros completados 
devem assegurar que os seus veículos 
comerciais ligeiros são equipados com 
dispositivos de limitação da velocidade 
nos quais a velocidade máxima é fixada 
em 100 km/h.

Or. en

Justificação

Os dispositivos inteligentes de limitação de velocidade terão tanto um efeito directo como 
indirecto no consumo de combustível. Como efeito directo, o facto de se conduzir mais 
devagar acarreta um consumo mais baixo de combustível. Como efeito indirecto, a limitação 
da velocidade máxima permite uma optimização exacta da transmissão para essa velocidade 
específica, o que também pode reduzir as emissões. As emissões de CO2 aumentam 
exponencialmente em situações de tráfego dinâmico (stop and go) com uma velocidade 
superior a 120 km/h. A redução máxima de emissões de CO2 que pode ser alcançada com um 
dispositivo inteligente de limitação de velocidade é avaliada em cerca de 15%.

Alteração 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Objectivos de emissões específicos para os 

veículos que utilizam combustíveis 
alternativos
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Para efeitos de determinação do 
cumprimento, por um fabricante, dos 
respectivos objectivos de emissões 
específicos, referidos no artigo 4.º, as 
emissões específicas de CO2 de cada 
veículo concebido para poder funcionar 
com uma mistura de gasolina e etanol a 
85 % ("E85"), que respeite a legislação 
da UE aplicável ou as normas técnicas 
europeias, devem ser reduzidas em 5 % 
até 31 de Dezembro de 2018, atendendo 
ao maior potencial tecnológico e à 
capacidade de redução de emissões do 
funcionamento com biocombustíveis. Esta 
redução apenas se aplica se, pelo menos, 
30% das estações de serviço do Estado-
Membro em que o veículo está 
matriculado fornecerem este tipo de 
combustível alternativo, cumprindo os 
critérios de sustentabilidade para os 
biocombustíveis previstos na legislação 
comunitária aplicável.

Or. de

Justificação

A ampliação gradual das infra-estruturas de reabastecimento de combustíveis alternativos 
pode proporcionar reduções significativas de CO2 do parque automóvel, desde a fase de 
produção à utilização final ("well-to-wheel"). Por conseguinte, deve ser adoptada 
regulamentação aplicável aos veículos movidos a combustível alternativo, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 443/2009, que estabelece os objectivos de redução das emissões 
de CO2 no caso dos automóveis de passageiros.

Alteração 148
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Dispositivos de limitação da velocidade

A partir de 1 de Janeiro de 2014, os 
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fabricantes assegurarão, nos termos do 
artigo 2.º, que todos os veículos 
comerciais ligeiros novos estejam 
equipados com um dispositivo de 
limitação da velocidade que limite a 
velocidade dos referidos veículos a 120 
km/h.

Or. de

Justificação

Os dispositivos de limitação da velocidade já foram introduzidos em todas as outras 
categorias de veículos comerciais. A montagem destes dispositivos não acarreta problemas 
técnicos, nem implica custos  significativos. A presente alteração permite criar um incentivo 
para que os fabricantes construam motores de menores dimensões e mais eficientes, que 
originem menos emissões de CO2.

Alteração 149
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, todos os fabricantes de 
veículos comerciais ligeiros completados 
devem assegurar que os seus veículos 
comerciais ligeiros são equipados com 
dispositivos de limitação da velocidade. A 
velocidade máxima que deve ser fixada 
nesses dispositivos será determinada pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drive trains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
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in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


