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Alteração 150
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Super-créditos
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 
2016.

Or. en

Justificação

Os super-créditos concedidos a veículos com ultra baixas emissões permitem reduzir 
consideravelmente as emissões de CO2 que poderiam ser alcançadas através da legislação.
Isto porque se correria o risco de os fabricantes diminuírem os seus esforços no tocante aos 
veículos convencionais. No entanto, os veículos convencionais circularão ainda por muitos 
anos, pelo que o efeito temporário decorrente do fomento dos veículos de baixas emissões 
será suplantado pelos danos incutidos ao ambiente.

Alteração 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º
Super-créditos

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 

Suprimido
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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 
2016.

Or. en

Alteração 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 % das emissões 
específicas indicativas de CO2, nos termos 
do Anexo I, será contabilizado como:

Or. de

Justificação

Há que estabelecer incentivos específicos que fomentem a incorporação em série de 
tecnologias de redução das emissões em veículos comerciais ligeiros. Sendo assim, cumpre 
ampliar o coeficiente do cálculo das bonificações e o período de validade das mesmas, no 
caso dos veículos comerciais ligeiros (VCL) com emissões específicas de CO2 inferiores a 
metade das originadas por VCL similares. 

Alteração 153
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No cálculo das emissões médias No cálculo das emissões médias 
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específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50g de CO2/km será 
contabilizado como:

específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50% do objectivo 
específico de emissões de CO2 do veículo 
em conformidade com o Anexo I será 
contabilizado como:

Or. en

Justificação

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Alteração 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50% do objectivo 
específico de emissões de CO2 do veículo 
em conformidade com o Anexo I será 
contabilizado como:

Or. en

Alteração 155
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 superiores a 15% do 
objectivo específico de emissões fixado de 
acordo com o Anexo I será contabilizado 
como:
- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2014,
- 2 veículos comerciais ligeiros em 2015,
- 2,5 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

Or. en

Justificação

A fim de fomentar a inovação e reduzir os custos para os utilizadores empresariais, a 
legislação deve encorajar o desenvolvimento de furgões e veículos comerciais ligeiros com 
uma maior eficiência de combustível e menos emissões de CO2. Da mesma forma, deve 
desencorajar a continuação da produção dos que são dispendiosos e emitem quantidades 
desnecessárias de CO2. 

Alteração 156
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

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 assegura que esses 
veículos sejam equipados de dispositivos 
de limitação da velocidade regulados para 
uma velocidade máxima de 100 km/h.

Or. en

Justificação

Estudos científicos revelaram que o se limite de velocidade for fixado em 100 km/h isso 
reduziria em até 8% as emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros. Por outro lado, a 
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fixação de um limite de velocidade reduziria também o ruído e aumentaria a segurança de 
todos os utentes das vias rodoviárias.

Alteração 157
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Velocidade-limite

O mais tardar até 2015 serão instalados 
dispositivos de limitação da velocidade, a 
fim de limitar a velocidade máxima dos 
veículos novos, conforme definidos no 
artigo 2.º.

Or. en

Alteração 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, Suprimido

Or. en

Alteração 159
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, - 2 veículos comerciais ligeiros de 2015 até 
2025,
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Or. en

Justificação

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Alteração 160
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, - 3,5 veículos comerciais ligeiros em 2014,

Or. en

Justificação

Os super-créditos podem constituir um incentivo para o desenvolvimento de veículos 
comerciais ligeiros com baixas emissões. Dado que os custos de investimento são superiores, 
é necessário alargar o seu prazo.

Alteração 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, – 2 veículos comerciais ligeiros em 2015,

Or. de
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Justificação

Há que estabelecer incentivos específicos que fomentem a incorporação em série de 
tecnologias de redução das emissões em veículos comerciais ligeiros. Sendo assim, cumpre 
ampliar o coeficiente do cálculo das bonificações e o período de validade das mesmas, no 
caso dos veículos comerciais ligeiros (VCL) com emissões específicas de CO2 inferiores a 
metade das originadas por VCL similares. 

Alteração 162
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015, Suprimido

Or. en

Justificação

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Alteração 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015, - 2 veículos comerciais ligeiros de 2015 até 
2025,

Or. en
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Justificação

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Alteração 164
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015, - 3,5 veículos comerciais ligeiros em 2015,

Or. en

Justificação

Os super-créditos podem constituir um incentivo para o desenvolvimento de veículos 
comerciais ligeiros com baixas emissões. Dado que os custos de investimento são superiores, 
é necessário alargar o seu prazo.

Alteração 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

–1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015, – 2 veículos comerciais ligeiros em 2016,

Or. de

Justificação

Há que estabelecer incentivos específicos que fomentem a incorporação em série de 
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tecnologias de redução das emissões em veículos comerciais ligeiros. Sendo assim, cumpre 
ampliar o coeficiente do cálculo das bonificações e o período de validade das mesmas, no 
caso dos veículos comerciais ligeiros (VCL) com emissões específicas de CO2 inferiores a 
metade das originadas por VCL similares. 

Alteração 166
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

Suprimido

Or. en

Justificação

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Alteração 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

Suprimido

Or. en

Alteração 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

– 2 veículos comerciais ligeiros em 2017,

– 2 veículos comerciais ligeiros em 2018,
– 2 veículos comerciais ligeiros em 2019,
– 2 veículos comerciais ligeiros em 2020,
– 2 veículos comerciais ligeiros em 2021,
– 2 veículos comerciais ligeiros em 2022,
– 2 veículos comerciais ligeiros em 2023,
– 2 veículos comerciais ligeiros em 2024,
– 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2025.

Or. de

Justificação

Há que estabelecer incentivos específicos que fomentem a incorporação em série de 
tecnologias de redução das emissões em veículos comerciais ligeiros. Sendo assim, cumpre 
ampliar o coeficiente do cálculo das bonificações e o período de validade das mesmas, no 
caso dos veículos comerciais ligeiros (VCL) com emissões específicas de CO2 inferiores a 
metade das originadas por VCL similares. 

Alteração 169
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

- 2,5 veículos comerciais ligeiros a partir 
de 2016.

Or. en
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Justificação

Os super-créditos podem constituir um incentivo para o desenvolvimento de veículos 
comerciais ligeiros com baixas emissões. Dado que os custos de investimento são superiores, 
é necessário alargar o seu prazo.

Alteração 170
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2017,

Or. en

Justificação

Os super-créditos podem constituir um incentivo para o desenvolvimento de veículos 
comerciais ligeiros com baixas emissões. Dado que os custos de investimento são superiores, 
é necessário alargar o seu prazo.

Alteração 171
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – travessão 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2018.

Or. en

Justificação

Os super-créditos podem constituir um incentivo para o desenvolvimento de veículos 
comerciais ligeiros com baixas emissões. Dado que os custos de investimento são superiores, 
é necessário alargar o seu prazo.
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Alteração 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Informações

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 
seja colocada à disposição dos clientes 
informação sobre as emissões médias 
específicas de CO2 e o consumo de 
combustível dos respectivos modelos de 
veículos.  

Or. de

Justificação

Para a esmagadora maioria dos clientes empresariais, o consumo de combustível do veículo 
constitui um critério determinante na decisão de compra. Sendo assim, esta informação tem 
de ser colocada à disposição dos clientes. 

Alteração 173
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2012 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Os Estados-Membros envidam 
todos os esforços para garantir que os 
órgãos que prestam informações 

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
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funcionem de forma transparente. pelos fabricantes em cada Estado-Membro.
Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.

Or. en

Justificação

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Alteração 174
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2012 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
pelos fabricantes em cada Estado-Membro.
Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2011 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
pelos fabricantes em cada Estado-Membro.
Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.

Or. de
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Alteração 175
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2012 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
pelos fabricantes em cada Estado-Membro.
Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
pelos fabricantes em cada Estado-Membro.
Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o Anexo XIX da Directiva 2007/46/CE, a data de aplicação para os 
novos veículos completos da categoria N1 é o dia 23 de Abril de 2013, pelo que a aplicação 
da presente disposição não começa em 2012. Um sistema de monitorização preciso das 
emissões de CO2 estará operacional, na melhor das hipóteses, a partir de 2014, atendendo a 
que há que melhorar os sistemas e rever os processos de medição.

Alteração 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2012 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 



AM\817674PT.doc 17/94 PE442.834v01-00

PT

novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
pelos fabricantes em cada Estado-Membro.
Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.

novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
pelos fabricantes em cada Estado-Membro.
Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.

Or. en

Justificação

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Alteração 177
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2013, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente. Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2015, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente. Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

Or. en
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Justificação

Na sequência da modificação introduzida pela alteração ao artigo 7.º, n.º 1.

Alteração 178
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2013, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente. Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2014, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente. Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

Or. en

Justificação

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Alteração 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
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de 2013, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente. Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

de 2014, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente. Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

Or. en

Justificação

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. Um exercício piloto 
deveria cobrir a monitorização de veículos construídos em várias fases e incluir o mesmo 
calendário que para outras categorias de veículos (por exemplo M1). Vehicle manufacturers 
should get permanent access to the manufacturer specific data monitored by Member States 
already during the monitoring year. Such a regular data provision to manufacturers helps the 
industry to correct data already during the monitoring year and thus reduces the possibilities 
of data inconsistencies when the Commission provisionally calculates the average CO2 
emissions in the preceding year.

Alteração 180
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 7 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2013, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente. Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2011, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente. Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

Or. de
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Alteração 181
Cristian Silviu Bușoi

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo e este registo será colocado à 
disposição do público. Até 30 de Junho de 
2013 e em cada ano subsequente, a 
Comissão calculará provisoriamente, em 
relação a cada fabricante:

A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo e este registo será colocado à 
disposição do público. Até 30 de Junho de 
2014 e em cada ano subsequente, a 
Comissão calculará provisoriamente, em 
relação a cada fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento, a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes. A 
aplicação da regulamentação nos veículos ligeiros revelou dificuldades ao nível da 
monitorização. Por outro lado, é necessário mais tempo para estabelecer um sistema de 
monitorização fiável, em especial devido ao facto de actualmente não estarem disponíveis 
dados globais sobre os veículos da categoria N1 a nível da UE-27, como, por exemplo, uma 
maior dificuldade na fixação da data de arranque que para os veículos ligeiros.

Alteração 182
Elena Oana Antonescu

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo e este registo será colocado à 
disposição do público. Até 30 de Junho de 
2013 e em cada ano subsequente, a 
Comissão calculará provisoriamente, em 
relação a cada fabricante:

A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo e este registo será colocado à 
disposição do público. Até 30 de Junho de 
2015 e em cada ano subsequente, a 
Comissão calculará provisoriamente, em 
relação a cada fabricante:
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Or. en

Justificação

Na sequência das modificações introduzidas pela alteração ao artigo 7.º, n.ºs 1 e 2.

Alteração 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo e este registo será colocado à 
disposição do público. Até 30 de Junho de 
2013 e em cada ano subsequente, a 
Comissão calculará provisoriamente, em 
relação a cada fabricante:

A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo do presente 
artigo e este registo será colocado à 
disposição do público. Até 30 de Junho de 
2014 e em cada ano subsequente, a 
Comissão calculará provisoriamente, em 
relação a cada fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento, a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes. A 
aplicação da regulamentação nos veículos ligeiros revelou dificuldades ao nível da 
monitorização. Por outro lado, é necessário mais tempo para estabelecer um sistema de 
monitorização fiável, em especial devido ao facto de actualmente não estarem disponíveis 
dados globais sobre os veículos da categoria N1 a nível da UE-27, como, por exemplo, uma 
maior dificuldade na fixação da data de arranque que para os veículos ligeiros.

Alteração 184
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 

A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 
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Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
público. Até 30 de Junho de 2013 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
calculará provisoriamente, em relação a 
cada fabricante:

Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
público. Até 30 de Junho de 2011 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
calculará provisoriamente, em relação a 
cada fabricante:

Or. de

Alteração 185
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em relação aos anos civis de 2012 e 
2013, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

7. Em relação aos anos civis de 2010 e 
2011, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

Or. de

Alteração 186
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em relação aos anos civis de 2012 e 
2013, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

7. Em relação aos anos civis de 2014 e 
2015, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

Or. en

Justificação

Na sequência das modificações introduzidas pela alteração ao artigo 7.º, n.ºs 1 e 2.
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Alteração 187
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em relação aos anos civis de 2012 e 
2013, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

7. Em relação aos anos civis de 2013 e 
2014, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento, a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes.

Alteração 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em relação aos anos civis de 2012 e 
2013, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

7. Em relação aos anos civis de 2013 e 
2014, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência.
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Alteração 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os Estados-Membros devem também 
recolher e comunicar dados, em 
conformidade com este artigo, sobre a 
matrícula de veículos das categorias M2 e 
N2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

10. Os Estados-Membros devem também 
recolher e comunicar dados, em 
conformidade com este artigo, sobre a 
matrícula de veículos das categorias M2 e 
N2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, e de veículos aos quais seja 
alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

Or. en

Justificação

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

Alteração 190
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos 
completados.

Or. en

Justificação

Em função da solução escolhida, a Directiva-Quadro relativa à homologação e o sistema de 
monitorização actual são susceptíveis de não fornecer uma solução exequível para os 
veículos completados conforme proposto pelo COM. O procedimento de homologação dos 
veículos completados (2007/46/CE) aplicar-se-á a todos os tipos de veículos completados a 
partir de Maio de 2013. Assim, a partir de Janeiro de 2014, a monitorização será alargada 
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aos veículos completados. 2014 será o primeiro ano civil completo em que haverá uma 
monitorização e recolha de emissões de CO2 e da massa dos veículos completados em 
conformidade com o novo procedimento disponível.

Alteração 191
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos 
completados.

Or. en

Justificação

Em função da solução escolhida, a Directiva-Quadro relativa à homologação e o sistema de 
monitorização actual são susceptíveis de não fornecer uma solução exequível para os 
veículos completados conforme proposto pela Comissão. O procedimento de homologação 
dos veículos completados (2007/46/CE) aplicar-se-á a todos os tipos de veículos completados 
a partir de Maio de 2013. Assim, a partir de Janeiro de 2014, a monitorização será alargada 
aos veículos completados. 2014 será o primeiro ano civil completo em que haverá uma 
monitorização e recolha de emissões de CO2 e da massa dos veículos completados em 
conformidade com o novo procedimento disponível.

Alteração 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos
completados.

Or. en



PE442.834v01-00 26/94 AM\817674PT.doc

PT

Justificação

O procedimento de homologação de veículos completados (2007/46/CE) só se aplicará a 
todos os tipos de veículos completados a partir de Maio de 2013. Por conseguinte, a partir de 
Janeiro de 2014, a monitorização será alargada aos veículos completados. 2014 será o 
primeiro ano civil completo em que haverá uma monitorização e recolha de emissões de CO2 
e da massa dos veículos completados em conformidade com o novo procedimento disponível.

Alteração 193
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2015 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

Os prémios sobre as emissões 
excedentárias serão similares aos prémios 
pagos noutros sectores ao abrigo do 
regime europeu de comércio de licenças 
de emissão.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São extremamente nocivos 
para a indústria, na medida em que ameaçam 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 durante o tempo de vida do veículo para as emissões de CO2).
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Alteração 194
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2015 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

Os prémios sobre as emissões 
excedentárias serão similares aos prémios 
pagos noutros sectores ao abrigo do 
regime europeu de comércio de licenças 
de emissão.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. 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; entretanto, a Directiva 
relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do CO2 em 30-40 euros/t (custos 
externos do ciclo de vida para o CO2).

Alteração 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2015 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

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. De igual 
modo, o prémio sobre as emissões excedentárias deve ser cobrado somente a partir de 1 de 
Janeiro de 2015.

Alteração 196
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2012 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

Or. de
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Alteração 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2013 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 198
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula:

Suprimido

(a) De 2014 a 2018:
(i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
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superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(iii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 1 mas não superiores a 2g de 
CO2/km:
((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1g de CO2/km:
Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.
(b) A partir de 2019:
(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:
“Emissões excedentárias”, o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões médias específicas de CO2 do 
fabricante que - tendo em conta as 
reduções das emissões de CO2 
decorrentes de tecnologias inovadoras 
aprovadas nos termos do artigo 11.º -
ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil ou parte do ano 
civil a que a obrigação decorrente do 
artigo 4.º é aplicável, arredondado à 
terceira casa decimal mais próxima; e de
“número de veículos comerciais ligeiros 
novos”, o número de veículos comerciais 
ligeiros novos de que é fabricante e que 
foram matriculados nesse período de 
acordo com os critérios de introdução 
progressiva estabelecidos no artigo 4.º.

Or. en
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Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São extremamente nocivos 
para a indústria, na medida em que ameaçam 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 durante o tempo de vida do veículo para as emissões de CO2).

Alteração 199
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O prémio sobre as emissões excedentárias 
ao abrigo do n.º 1 será calculado com 
base na seguinte fórmula:

Suprimido

(a) De 2014 a 2018:
(i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(iii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 1 mas não superiores a 2g de 
CO2/km:
((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1g de CO2/km:
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Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.
(b) A partir de 2019:
(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade. Os prémios sobre 
as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 480€/t em 2015 
enquanto, em comparação, outros sectores cobertos pelo Sistema Europeu de Comércio de 
Emissões pagam 15€/t e um possível preço adicional de 100€/t em caso de não cumprimento;
entretanto, a Directiva relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do CO2 em 30-
40€/t (custos externos do ciclo de vida para o CO2).

Alteração 200
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2018: (a) A partir de 2014:

(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

Or. en

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias deverá reflectir os custos marginais do 
cumprimento da legislação.
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Alteração 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2018: (a) De 2015 a 2018:

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. De igual 
modo, o prémio sobre as emissões excedentárias deve ser cobrado somente a partir de 1 de 
Janeiro de 2015.

Alteração 202
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2018: (a) De 2012 a 2018:

Or. de

Alteração 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2018: (a) A partir de 2014:

Or. en
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Justificação

A fim de garantir o cumprimento em vez do pagamento de penalizações, o prémio sobre as 
emissões excedentárias deve reflectir os custos marginais do investimento por cada grama 
excedida. Uma análise efectuada no Reino Unido sugere que uma modulação do prémio 
implicaria que o objectivo só seria atingido após 2016, e possivelmente não antes de 2020.

Alteração 204
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:

Suprimido

((Emissões excedentárias – 3) × 120 € + 
45 €) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. de

Alteração 205
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:

Suprimido

((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. en

Alteração 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:

(i) (Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. en

Alteração 207
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Suprimido

Or. en

Alteração 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 209
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

((Emissões excedentárias – 3) × € 95  + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. de

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias de CO2 nos veículos comerciais ligeiros deve ser 
equiparado aos prémios aplicáveis aos veículos de passageiros, uma vez que só faria sentido 
aplicar uma penalização mais elevada se as emissões de CO2 tivessem um efeito diferente no 
ambiente.

Alteração 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) –  subalínea i) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

((Emissões excedentárias – 3) × €95 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. de

Justificação

As sanções aplicáveis aos fabricantes que não reduzam as emissões de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros devem ser equivalentes às previstas na legislação similar relativa aos 
automóveis de passageiros. A proposta da Comissão não apresenta qualquer justificação 
para a aplicação de sanções mais elevadas aos veículos N1.
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Alteração 211
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
superiores a 3g de CO2/km:

Suprimido

((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. de

Justificação

As multas visam impedir que os limiares sejam excedidos. Em alguns estudos efectuados, a 
Comissão admite que só uma multa de 120 euros por grama pode garantir que os fabricantes 
realizem os investimentos. A concessão de reduções nas multas para os primeiros três gamas 
pode dar azo a que os fabricantes se limitem a pagar as multas, em vez de realizarem os 
investimentos adequados para reduzir as emissões de CO2.

Alteração 212
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
superiores a 3g de CO2/km:

Suprimido

((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. en
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Alteração 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Suprimido

Or. en

Alteração 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 
20 €) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

((Emissões excedentárias – 2) × 95 € + 
20 €) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. en

Justificação

O "leque de penalizações" proposto pela Comissão conduzirá a um incumprimento 
generalizado até 2019. A presente alteração visa, de certo modo, aumentar os montantes 
previstos no leque de penalizações de molde a que haja um maior cumprimento da legislação, 
proporcionando, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade aos fabricantes para que estes 
possam ganhar experiência com o sistema.

Alteração 215
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii)Para as emissões excedentárias 
superiores a 1 mas não superiores a 2g de 
CO2/km:

Suprimido

((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. de

Justificação

As multas visam impedir que os limiares sejam excedidos. Em alguns estudos efectuados, a 
Comissão admite que só uma multa de 120 euros por grama pode garantir que os fabricantes 
realizem os investimentos. A concessão de reduções nas multas para os primeiros três gamas 
pode dar azo a que os fabricantes se limitem a pagar as multas, em vez de realizarem os 
investimentos adequados para reduzir as emissões de CO2.

Alteração 216
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 1 mas não superiores a 2g de 
CO2/km:

Suprimido

((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. en

Alteração 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 1 mas não superiores a 2g de 
CO2/km:

Suprimido

((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

Or. en

Alteração 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 €) 
× número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

((Emissões excedentárias – 1) × 60 € + 5 €) 
× número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

Or. en

Justificação

O "leque de penalizações" proposto pela Comissão conduzirá a um incumprimento 
generalizado até 2019. A presente alteração visa, de certo modo, aumentar os montantes 
previstos no leque de penalizações de molde a que haja um maior cumprimento da legislação, 
proporcionando, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade aos fabricantes para que estes 
possam ganhar experiência com o sistema.

Alteração 219
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1g de CO2/km:

Suprimido
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Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. de

Justificação

As multas visam impedir que os limiares sejam excedidos. Em alguns estudos efectuados, a 
Comissão admite que só uma multa de 120 euros por grama pode garantir que os fabricantes 
realizem os investimentos. A concessão de reduções nas multas para os primeiros três gamas 
pode dar azo a que os fabricantes se limitem a pagar as multas, em vez de realizarem os 
investimentos adequados para reduzir as emissões de CO2.

Alteração 220
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1g de CO2/km:

Suprimido

Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. en

Alteração 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1g de CO2/km:

Suprimido

Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. en
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Alteração 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1g de CO2/km:

Suprimido

Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. en

Alteração 223
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) (Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

Or. de

Justificação

As multas visam impedir que os limiares sejam excedidos. Em alguns estudos efectuados, a 
Comissão admite que só uma multa de 120 euros por grama pode garantir que os fabricantes 
realizem os investimentos.

Alteração 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

Emissões excedentárias × 5 € × número de Emissões excedentárias × 15 € × número 
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veículos comerciais ligeiros novos. de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. en

Justificação

O "leque de penalizações" proposto pela Comissão conduzirá a um incumprimento 
generalizado até 2019. A presente alteração visa, de certo modo, aumentar os montantes 
previstos no leque de penalizações de molde a que haja um maior cumprimento da legislação, 
proporcionando, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade aos fabricantes para que estes 
possam ganhar experiência com o sistema.

Alteração 225
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A partir de 2019: Suprimido
(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

Or. en

Alteração 226
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

(Emissões excedentárias × €95) × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. de

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias de CO2 nos veículos comerciais ligeiros deve ser 
equiparado aos prémios aplicáveis aos veículos de passageiros, uma vez que só faria sentido 
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aplicar uma penalização mais elevada se as emissões de CO2 tivessem um efeito diferente no 
ambiente.

Alteração 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) – parte 2

Texto da Comissão Alteração

(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

(Emissões excedentárias × €95) × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. de

Justificação

As sanções aplicáveis aos fabricantes que não reduzam as emissões de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros devem ser equivalentes às previstas na legislação similar relativa aos 
automóveis de passageiros. A proposta da Comissão não apresenta qualquer justificação 
para que sejam aplicadas sanções mais elevadas aos veículos N1.

Alteração 228
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:

Suprimido

“Emissões excedentárias”, o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões médias específicas de CO2 do 
fabricante que - tendo em conta as 
reduções das emissões de CO2 
decorrentes de tecnologias inovadoras 
aprovadas nos termos do artigo 11.º -
ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil ou parte do ano 
civil a que a obrigação decorrente do 
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artigo 4.º é aplicável, arredondado à 
terceira casa decimal mais próxima; e de
“número de veículos comerciais ligeiros 
novos”, o número de veículos comerciais 
ligeiros novos de que é fabricante e que 
foram matriculados nesse período de 
acordo com os critérios de introdução 
progressiva estabelecidos no artigo 4.º.

Or. en

Alteração 229
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o complementar, serão aprovadas 
de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
artigo 13.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam 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: euros/t (em caso de incumprimento); e no que toca 
à Directiva relativa aos contratos públicos ecológicos: 30-40 euros/t (custos externos durante 
o tempo de vida do veículo para as emissões de CO2).
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Alteração 230
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 231
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o complementar, serão aprovadas 
de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
artigo 13.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. 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; entretanto, a Directiva 
relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do CO2 em 30-40 euros/t (custos 
externos do ciclo de vida para o CO2).
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Alteração 232
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os montantes do prémio sobre emissões 
excedentárias são considerados receitas 
do orçamento geral da União Europeia.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São extremamente nocivos 
para a indústria, na medida em que ameaçam 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 durante o tempo de vida do veículo para as emissões de CO2).

Alteração 233
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os montantes do prémio sobre emissões 
excedentárias são considerados receitas 
do orçamento geral da União Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Informações para o condutor no interior 

do veículo
A partir de 1 de Janeiro de 2012, os 
fabricantes que solicitem a homologação 
de veículos da categoria N1, conforme 
definidos na Directiva 2007/46/CE, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007, devem equipar cada veículo 
com um indicador de consumo de 
combustível

Or. en

Justificação

Para os consumidores é importante saberem qual é o consumo real de combustível 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,
devendo os mesmos ser igualmente instalados nos veículos comerciais ligeiros. 

Alteração 235
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2013 e 31 de 
Outubro de cada ano subsequente, a 
Comissão publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

1. Até 31 de Outubro de 2015 e 31 de 
Outubro de cada ano subsequente, a 
Comissão publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

Or. en

Justificação

Na sequência das modificações introduzidas pela alteração ao artigo 7.º, n.ºs 1 e 2.
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Alteração 236
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2013 e 31 de 
Outubro de cada ano subsequente, a 
Comissão publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

1. Até 31 de Outubro de 2014 e 31 de 
Outubro de cada ano subsequente, a 
Comissão publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A publicação deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento, a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes.

Alteração 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2013 e 31 de 
Outubro de cada ano subsequente, a
Comissão publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

1. Até 31 de Outubro de 2014 e 31 de 
Outubro de cada ano subsequente, a 
Comissão publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

Or. en

Alteração 238
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 31 de Outubro de 2014, a 2. A partir de 31 de Outubro de 2015, a 
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lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º no 
que diz respeito ao ano civil anterior.

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

Or. en

Justificação

Na sequência das modificações introduzidas pela alteração ao artigo 7.º, n.ºs 1 e 2.

Alteração 239
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 31 de Outubro de 2014, a 
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º no 
que diz respeito ao ano civil anterior.

2. A partir de 31 de Outubro de 2016, a 
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º no 
que diz respeito ao ano civil anterior.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A publicação deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento, a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes.

Alteração 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 31 de Outubro de 2014, a 
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º no 

2. A partir de 31 de Outubro de 2015, a 
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º no 
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que diz respeito ao ano civil anterior. que diz respeito ao ano civil anterior.

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. De igual 
modo, o prémio sobre as emissões excedentárias deve ser cobrado somente a partir de 1 de 
Janeiro de 2015.

Alteração 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as reduções 
de CO2 obtidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras. A contribuição 
total dessas tecnologias para reduzir o 
objectivo de emissões específicas de um 
fabricante não pode ultrapassar 7g de 
CO2/km.

Suprimido

Or. en

Justificação

O ciclo de ensaio tem de ser revisto de molde a ter em conta as novas eco-inovações e 
reflectir melhor as condições reais de condução.

Alteração 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as reduções 
de CO2 obtidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras. A contribuição 
total dessas tecnologias para reduzir o 
objectivo de emissões específicas de um 
fabricante não pode ultrapassar 7g de 
CO2/km.

1. A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as reduções 
de CO2 obtidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras.

Or. de

Justificação

Para reduzir as emissões de CO2, dever-se-ia recorrer mais a regimes de incentivos do que a 
interdições. Não existe qualquer razão objectiva para limitar o contributo de eco-inovações 
reconhecidas e aprovadas para a redução de CO2.

Alteração 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução baseiam-se nos 
critérios a seguir indicados:

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução devem estar em 
conformidade com as disposições fixadas 
de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 e 
basear-se nos critérios a seguir indicados:

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento (CE) n.º 443/2009 que define as normas de 
desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros refere que a 
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Comissão deve adoptar, até 2010, disposições de execução relativas ao procedimento de 
aprovação das tecnologias inovadoras em questão. As disposições relativas ao procedimento 
de aprovação, que actualmente estão a ser debatidas relativamente aos automóveis de 
passageiros, devem igualmente ser aplicadas aos veículos comerciais ligeiros. Não deverá 
ser feita qualquer distinção entre eco-inovações para os automóveis de passageiros e os 
veículos comerciais ligeiros e tampouco deve haver uma diferenciação no procedimento de 
aprovação. Importa evitar qualquer duplicação de trabalhos.

Alteração 244
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução baseiam-se nos 
critérios a seguir indicados:

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução devem estar em 
conformidade com as disposições fixadas 
de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 e 
basear-se nos critérios a seguir indicados:

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento (CE) n.º 443/2009 que define as normas de 
desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros refere que a 
Comissão deve adoptar, até 2010, disposições de execução relativas ao procedimento de 
aprovação das tecnologias inovadoras em questão. As disposições relativas ao procedimento 
de aprovação, que actualmente estão a ser debatidas relativamente aos automóveis de 
passageiros, devem igualmente ser aplicadas aos veículos comerciais ligeiros. Não deverá 
ser feita qualquer distinção entre eco-inovações para os automóveis de passageiros e os 
veículos comerciais ligeiros e tampouco deve haver uma diferenciação no procedimento de 
aprovação. Importa evitar qualquer duplicação de trabalhos.
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Alteração 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução baseiam-se nos 
critérios a seguir indicados:

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução estão em 
conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 e baseiam-se nos critérios a 
seguir indicados:

Or. de

Justificação

As disposições de execução relativas ao reconhecimento das eco-inovações devem ser 
conformes com o disposto no Regulamento (CE) n.º 443/2009 (emissões de CO2 dos veículos 
ligeiros), de modo a obviar à existência de dois procedimentos diferentes e aos custos que de 
tal circunstância adviriam.

Alteração 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Serão observados os seguintes princípios 
nas disposições de execução: 
(a) A lista das eco-inovações da União 
Europeia, periodicamente actualizada, 
assegura a uniformização das mesmas no 
território da União e garante a aplicação 
eficaz destas tecnologias pelas 
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autoridades dos Estados-Membros 
competentes em matéria de homologação;   
(b) As autoridades dos Estados-Membros 
competentes em matéria de homologação 
avaliam e aprovam a utilização das eco-
inovações e o modo como são tidos em 
conta os contributos que prestam para a 
redução de CO2, de forma a poder ser 
atribuído um conjunto específico de 
eco-inovações a cada modelo de veículo; 
(c) A Comissão delibera sobre os pedidos 
apresentados pelos fornecedores ou pelos 
construtores no prazo de seis meses a 
contar da data de recepção do pedido; 
(d) Uma tecnologia é aprovada como 
eco-inovação se o respectivo contributo 
para a redução das emissões de CO2 for 
mensurável até 40%, no máximo, no ciclo 
de ensaios de tipo;  
(e) Uma tecnologia é aprovada como 
eco-inovação se o respectivo contributo 
para a redução das emissões de CO2
perfizer mais de 0,2 g/km.  

Or. de

Justificação

Embora o legislador tenha regulamentado de forma juridicamente vinculativa o 
reconhecimento das eco-inovações no Regulamento (CE) n.º 443/2009 (emissões de CO2 dos 
veículos ligeiros), a Comissão, até hoje, ainda não propôs um procedimento para o efeito. É 
imprescindível, para obviar a esta lacuna no caso dos veículos comerciais ligeiros, 
estabelecer regras mais precisas sobre o modo como deverá ser organizado o processo de 
reconhecimento a que se alude. 

Alteração 247
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
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Publicidade
Qualquer publicidade a um veículo 
abrangido pela presente legislação que 
revele informações relativas à técnica, à 
energia ou ao preço, deve fornecer aos 
utilizadores finais informações suficientes 
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 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Outubro de 2016 e 
posteriormente de três em três anos, 
devem ser aprovadas alterações ao anexo 
I a fim de ajustar o número M0, a que se 
refere esse anexo, à massa média dos 
veículos comerciais ligeiros novos nos três 
anos civis anteriores.

Suprimido

Or. en

Justificação

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 



AM\817674PT.doc 57/94 PE442.834v01-00

PT

efforts of the industry etc.

Alteração 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas produzem efeitos pela 
primeira vez em 1 de Janeiro de 2018 e 
posteriormente de três em três anos.

Suprimido

Or. en

Alteração 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 251
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até 1 de Janeiro de 2018, a Comissão 
deve concluir a revisão dos objectivos de 
emissões específicas constantes do Anexo 
I e das derrogações referidas no artigo 
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10.º, com o objectivo de definir:
- as formas de concretização do objectivo 
de longo prazo de 145g de CO2/km, a 
começar em 2025, com uma boa relação 
custo-eficácia, e
- os aspectos da aplicação desses 
objectivos, nomeadamente o prémio sobre 
as emissões excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão deverá 
apresentar, se for caso disso, uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento de uma forma tão neutra 
quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.
A Comissão Europeia deverá apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu uma proposta relativa a essas 
medidas, que se destinam a alterar 
elementos essenciais do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O objectivo proposto de 135g de CO2/km a longo prazo é totalmente irrealista e não é 
razoável basear uma avaliação de impacto nesse valor, pelo que cumpre proceder a uma 
avaliação de impacto detalhada antes de fixar qualquer valor e data a longo prazo.

Alteração 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até 1 de Janeiro de 2018, a Comissão 
deve concluir a revisão dos objectivos de 
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emissões específicas constantes do Anexo 
I e das derrogações a que se refere o 
artigo 10.º, com o objectivo de definir:
- as formas de concretização do objectivo 
de longo prazo de 145g de CO2/km, a 
começar em 2025, com uma boa relação 
custo-eficácia; e
- os aspectos da aplicação desses 
objectivos, nomeadamente o prémio sobre 
as emissões excedentárias.
om base nessa revisão e na sua avaliação 
do impacto, que deve incluir uma 
avaliação global do impacto na indústria 
automóvel e nas indústrias que desta 
dependem, a Comissão deverá apresentar, 
se for caso disso, uma proposta de 
alteração do presente regulamento de 
uma forma tão neutra quanto possível do 
ponto de vista da concorrência e que seja 
socialmente equitativa e sustentável.
A Comissão Europeia deverá apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu uma proposta relativa a essas 
medidas, que se destinam a alterar 
elementos essenciais do presente 
regulamento.

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 e aos ciclos de 
desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo a longo prazo de atingir 135g 
CO2/km não pode 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 exequível, 
de redução das emissões de CO2.
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Alteração 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de Janeiro de 2013, a Comissão
conclui a revisão dos objectivos de 
emissões específicas constantes do anexo I 
e das derrogações a que se refere o artigo 
10.º, com o objectivo de definir:

Até 1 de Janeiro de 2013, a Comissão
avalia a aplicação dos objectivos de 
emissões específicas constantes do anexo I 
e das derrogações a que se refere o artigo 
10.º, com o objectivo de definir:

Or. en

Justificação

Os fabricantes necessitam de segurança em matéria de investimentos para a concretização do 
objectivo de 2020.

Alteração 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

– caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 150 g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

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 
desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo de 135g de CO2/km não pode ser 
concretizado no prazo previsto. Sendo ambicioso, o objectivo de 150g de CO2/km é, contudo, 
realista.
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Alteração 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– caso seja confirmada a sua viabilidade
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

– se, com base em resultados actualizados 
da avaliação do impacto, é possível 
concretizar, até 2020, o objectivo de longo 
prazo de 160g de CO2/km, e, até 2025, o
objectivo de longo prazo de 135g de 
CO2/km, com uma boa relação 
custo-eficácia, e

Or. de

Justificação

A fixação dos valores exactos correspondentes aos objectivos de longo prazo, assim como a 
inclusão de veículos comerciais ligeiros das categorias N2 e M2 no presente regulamento, 
ficam subordinadas à confirmação da respectiva exequibilidade através de uma análise de 
impacto.  

Alteração 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

caso seja confirmada a sua viabilidade com 
base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 125g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

Or. en

Justificação

Para alcançar os objectivos fixados no âmbito da Estratégia Europa 2020, é fundamental 
melhorar a eficiência dos combustíveis dos furgões e dos veículos comerciais ligeiros, a fim 
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de reduzir os custos suportados pelas empresas com os 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 
objectivos demasiado ambiciosos em matéria de eficácia dos combustíveis e de redução das 
emissões de CO2, não obstante estejam já ultrapassar as expectativas da legislação adoptada 
em 2009. A indústria irá certamente responder de forma positiva e com inovações se lhe 
forem impostos objectivos substanciais em matéria de melhoria e lhe forem dados 10 anos 
para os concretizar.

Alteração 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

- definir as modalidades que permitam 
alcançar, em 2020, um objectivo a longo 
prazo de 160g de CO2/km, a começar em 
2020, com uma boa relação custo-eficácia;
e

Or. en

Justificação

A long-term target is important to drive enironmental 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). A eventual extensão do âmbito de aplicação aos 
veículos N2 e M2 representa uma mudança fundamental do regulamento. N2 and M2 vehicles 
tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only 
be considered for any long-term target.

Alteração 258
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

- as formas de concretização do objectivo 
de longo prazo de 160g de CO2/km, a 
começar em 2020, com uma boa relação 
custo-eficácia, e

Or. en

Justificação

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Cumpre proceder a uma 
avaliação detalhada antes de fixar qualquer valor e data a longo prazo. The possible 
extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the 
regulation. N2 and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with 
reference mass below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The 
extension to those vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and 
thus can only be considered for any long-term target. The possible extension of the scope of 
the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an 
dramatic impact on the vehicle manufacturers.

Alteração 259
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

- as formas de concretização do objectivo 
de longo prazo de 160g de CO2/km, a 
começar em 2020, com uma boa relação 
custo-eficácia, e

Or. en

Justificação

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 



PE442.834v01-00 64/94 AM\817674PT.doc

PT

assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Alteração 260
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

- as formas de concretização do objectivo 
de longo prazo de 135g de CO2/km, a 
começar em 2025, com uma boa relação 
custo-eficácia, e

Or. en

Justificação

O objectivo proposto de 135g de CO2/km a longo prazo é totalmente irrealista e não é 
razoável basear uma avaliação de impacto nesse valor, pelo que cumpre proceder a uma 
avaliação de impacto detalhada antes de fixar qualquer valor e data a longo prazo.

Alteração 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 

- as formas de concretização, até 2020, do 
objectivo de longo prazo de 125g de 
CO2/km com uma boa relação custo-
eficácia, e
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boa relação custo-eficácia, e de

Or. en

Alteração 262
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e de

- as formas de concretização, até 2020, do 
objectivo de longo prazo de 125g de 
CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e

Or. en

Alteração 263
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

- as formas de concretização, até 2020, do 
objectivo de longo prazo de 125g de 
CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e

Or. en

Justificação

É essencial que os objectivos fixados sejam juridicamente vinculativos e precisos. Se a 
viabilidade das metas de redução estabelecidas no Regulamento tiver de ser confirmada, os 
produtores não disporão de qualquer segurança em matéria de investimentos e de 
programação.
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Alteração 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

- as formas de concretização, até 2020, do 
objectivo de longo prazo de 125g de 
CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e

Or. en

Justificação

Um objectivo de 125g de CO2/km para 2020 corresponderia a uma redução de 38%, quando 
comparado com os níveis actuais. Este objectivo estaria mais em consonância com os níveis 
de redução nos veículos de passageiros, para os quais o objectivo para 2020 exige uma 
redução de 40%. A viabilidade técnica do objectivo de 125g de CO2/km é confirmada na 
avaliação de impacto da Comissão e constitui um sinal claro aos fabricantes para que 
inovem o seu parque de veículos.

Alteração 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

- as formas de concretização, até 2020, do 
objectivo de longo prazo de 125g de 
CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e

Or. en
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Alteração 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Com base nessa revisão e na sua avaliação 
do impacto, que deve incluir uma avaliação 
global do impacto na indústria automóvel e 
nas indústrias que desta dependem, a 
Comissão, se for caso disso,

Com base na apreciação e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir uma 
avaliação global do impacto na indústria 
automóvel e nas indústrias que desta 
dependem, a Comissão

Or. en

Alteração 267
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Com base nessa revisão e na sua avaliação 
do impacto, que deve incluir uma 
avaliação global do impacto na indústria 
automóvel e nas indústrias que desta 
dependem, a Comissão, se for caso disso,

Com base nessa revisão, a Comissão, se for 
caso disso,

Or. en

Justificação

É essencial que os objectivos fixados sejam juridicamente vinculativos e precisos. Se a 
viabilidade das metas de redução estabelecidas no Regulamento tiver de ser confirmada, os 
produtores não disporão de qualquer segurança em matéria de investimentos e de 
programação.

Alteração 268
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

- apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável;

Suprimido

Or. en

Justificação

É essencial que os objectivos fixados sejam juridicamente vinculativos e precisos. Se a 
viabilidade das metas de redução estabelecidas no Regulamento tiver de ser confirmada, os 
produtores não disporão de qualquer segurança em matéria de investimentos e de 
programação.

Alteração 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável;

apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável, além de ser 
consentâneo com o objectivo comunitário 
de redução das emissões em 80-90% até 
2050 em comparação com os níveis de 
1990;

Or. en

Justificação

Importa incluir na legislação uma referência ao contexto mais amplo dos objectivos 
climáticos da UE. Os objectivos comunitários mais recentes devem ser tidos em consideração 
aquando da revisão da legislação.
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Alteração 270
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável;

– apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência, socialmente equitativa e 
sustentável, a qual esteja em 
conformidade com o objectivo da UE de 
redução das emissões de 80 a 95% até 
2050, por confronto com o nível de 1990;

Or. de

Justificação

Importa acentuar que a legislação em apreço constitui parte da estratégia de combate às 
alterações climáticas da UE. Quando o objectivo de 135g/km for confirmado, deverá ser 
incluído nos compromissos da União Europeia em matéria de alterações climáticas. O 
objectivo de redução das emissões foi novamente confirmado pelo Conselho Europeu em 11 
de Março. 

Alteração 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável;

- adopta regras circunstanciadas sobre as 
modalidades de aplicação dos requisitos
do presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável;

Or. en
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Alteração 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– apresenta uma proposta relativa à 
inclusão, no presente regulamento, de 
veículos das categorias N2 e M2, definidas 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, cuja
massa de referência não exceda 2 610 kg e 
de veículos aos quais seja alargada a 
homologação nos termos do artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007, 
tendo em conta o objectivo de longo prazo 
a partir de 2020..

Or. de

Justificação

A fixação dos valores exactos correspondentes aos objectivos de longo prazo, assim como a 
inclusão de veículos comerciais ligeiros das categorias N2 e M2 no presente regulamento, 
ficam subordinadas à confirmação da respectiva exequibilidade através de uma análise de 
impacto.  

Alteração 273
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

- identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 para o objectivo a longo 
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prazo.

Or. en

Justificação

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Alteração 274
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

- identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 para o objectivo a longo 
prazo.

Or. en

Justificação

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
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vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Alteração 275
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

- identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 para o objectivo a longo 
prazo.

Or. en

Alteração 276
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

- identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 para o objectivo a longo 
prazo.
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Or. en

Alteração 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, na medida em que o 
procedimento seja compatível com os 
Tratados na sua versão alterada.

Or. en

Alteração 278
Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

A Comissão Europeia deverá apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu uma proposta relativa a essas
medidas, que se destinam a alterar 
elementos essenciais do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 



PE442.834v01-00 74/94 AM\817674PT.doc

PT

vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Alteração 279
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

A Comissão Europeia deverá apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu uma proposta relativa a essas
medidas, que se destinam a alterar 
elementos essenciais do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Alteração 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 

A Comissão Europeia deverá apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
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regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

Europeu uma proposta relativa a essas
medidas, que se destinam a alterar 
elementos essenciais do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 281
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

A Comissão Europeia deverá apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu uma proposta relativa a essas
medidas, que se destinam a alterar 
elementos essenciais do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 282
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de Janeiro de 2013, a Comissão 
conclui a revisão do objectivo de emissões 
específicas constantes do anexo I e das 
derrogações a que se refere o artigo 10.º, 
com o objectivo de definir:
- as formas de concretização do objectivo 
de longo prazo de 135g de CO2/km, a 
começar em 2025, com uma boa relação 
custo-eficácia; e 
- os aspectos da aplicação desses 
objectivos, nomeadamente o prémio sobre 
as emissões excedentárias.
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Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão deverá 
apresentar, se for caso disso, uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento de uma forma tão neutra 
quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.
A Comissão Europeia deverá apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu uma proposta relativa a essas 
medidas, que se destinam a alterar 
elementos essenciais do presente 
regulamento.

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 e aos ciclos de 
desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo a longo prazo de atingir 135g 
CO2/km não pode 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 exequível, 
de redução das emissões de CO2.

Alteração 283
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de Janeiro de 2013, a Comissão 
conclui a revisão do objectivo de emissões 
específicas constantes do anexo I e das 
derrogações a que se refere o artigo 10.º, 
com o objectivo de definir:
- as formas de concretização do objectivo 
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de longo prazo de 135g de CO2/km, a 
começar em 2025, com uma boa relação 
custo-eficácia, e
- os aspectos da aplicação desses 
objectivos, nomeadamente o prémio sobre 
as emissões excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão, se for caso 
disso,
- apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.
A Comissão Europeia deverá apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu uma proposta relativa a essas 
medidas, que se destinam a alterar 
elementos essenciais do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A long-term target is important to drive enironmental 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 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o artigo 13.º, 
n.º 3.

Suprimido

Or. de

Justificação

A fixação dos valores exactos correspondentes aos objectivos de longo prazo, assim como a 
inclusão de veículos comerciais ligeiros das categorias N2 e M2 no presente regulamento, 
ficam subordinadas à confirmação da respectiva exequibilidade através de uma análise de 
impacto.  

Alteração 285
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão revê, até 2015, o método de 
determinação das emissões específicas de 
CO2 dos veículos completados referido no 
n.º 7 da Parte B do anexo II e, se for caso 
disso, apresenta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho uma proposta de alteração 
do anexo II.

7. Até 2011, a Comissão define um 
procedimento destinado a obter valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completados para fins 
de monitorização.

Or. en

Justificação

Compete à Comissão apresentar uma solução adequada antes de adoptar uma proposta 
legislativa. A proposta da Comissão prevê a realização do objectivo de cumprimento de 
emissões de CO2 a partir de 2014. Os veículos completados representam cerca de 15-16% do 
mercado global de veículos comerciais ligeiros. Dada a elevada quota de mercado que está 
em jogo e às repercussões, que se desconhecem actualmente, sobre a frota dos fornecedores 
de equipamento, há que determinar, o mais rapidamente possível, um procedimento 
adequado para a obtenção de valores representativos das emissões de CO2 e da massa dos 
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veículos completados.

Alteração 286
Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão revê, até 2015, o método de 
determinação das emissões específicas de 
CO2 dos veículos completados referido no 
n.º 7 da Parte B do anexo II e, se for caso 
disso, apresenta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho uma proposta de alteração 
do anexo II.

7. Até 2011, a Comissão define um 
procedimento destinado a obter valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completos para fins de 
monitorização.

Or. en

Justificação

Compete à Comissão apresentar uma solução adequada antes de adoptar uma proposta 
legislativa. A proposta da Comissão prevê a realização do objectivo de cumprimento de 
emissões de CO2 a partir de 2014. Os veículos completados representam cerca de 15-16% do 
mercado global de veículos comerciais ligeiros. Dada a elevada quota de mercado que está 
em jogo e às repercussões, que se desconhecem actualmente, sobre a frota dos fornecedores 
de equipamento, há que determinar, o mais rapidamente possível, um procedimento 
adequado para a obtenção de valores representativos das emissões de CO2 e da massa dos 
veículos completados.

Alteração 287
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão revê, até 2015, o método de 
determinação das emissões específicas de 
CO2 dos veículos completados referido no 
n.º 7 da Parte B do anexo II e, se for caso 
disso, apresenta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho uma proposta de alteração do 

7. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 2011, uma 
proposta relativa a um método de 
determinação das emissões específicas de 
CO2 dos veículos completados.
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anexo II.

Or. de

Justificação

A Comissão declarou já, num documento de trabalho, que o método referido na proposta de 
regulamento para determinar as emissões específicas de CO2 dos veículos completados não é 
adequado, pelo que deve apresentar com a maior brevidade possível um procedimento de 
revisão.

Alteração 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão revê, até 2015, o método de 
determinação das emissões específicas de 
CO2 dos veículos completados referido no 
n.º 7 da Parte B do anexo II e, se for caso 
disso, apresenta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho uma proposta de alteração 
do anexo II.

7. Até 2011, a Comissão define um 
procedimento destinado a obter valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completos para fins de 
monitorização.

Or. en

Justificação

Compete à Comissão apresentar uma solução adequada antes de adoptar uma proposta 
legislativa. A proposta da Comissão prevê a realização do objectivo de cumprimento de 
emissões de CO2 a partir de 2014. Os veículos completados representam cerca de 15-16% do 
mercado global de veículos comerciais ligeiros. Dada a elevada quota de mercado que está 
em jogo e às repercussões, que se desconhecem actualmente, sobre a frota dos fornecedores 
de equipamento, há que determinar, o mais rapidamente possível, um procedimento 
adequado para a obtenção de valores representativos das emissões de CO2 e da massa dos 
veículos completados.
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Alteração 289
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão revê, até 2015, o método de 
determinação das emissões específicas de 
CO2 dos veículos completados referido no 
n.º 7 da Parte B do anexo II e, se for caso 
disso, apresenta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho uma proposta de alteração 
do anexo II.

7. Até 2011, a Comissão define um 
procedimento destinado a obter valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completos para fins de 
monitorização.

Or. en

Justificação

Compete à Comissão apresentar uma solução adequada antes de adoptar uma proposta 
legislativa. A proposta da Comissão prevê a realização do objectivo de cumprimento de 
emissões de CO2 a partir de 2014. Os veículos completados representam cerca de 15-16% do 
mercado global de veículos comerciais ligeiros. Dada a elevada quota de mercado que está 
em jogo e às repercussões, que se desconhecem actualmente, sobre a frota dos fornecedores 
de equipamento, há que determinar, o mais rapidamente possível, um procedimento 
adequado para a obtenção de valores representativos das emissões de CO2 e da massa dos 
veículos completados.

Alteração 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Alteração da Directiva 92/6/CEE

A Directiva 92/6/CEE1 do Conselho é 
alterada, com efeitos a partir de ... …*, 
nos termos seguintes:
(1) O artigo 1.º passa a ter a seguinte 
redacção:
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"Para efeitos do disposto na presente 
directiva, entende-se por "veículo a 
motor", qualquer veículo com um motor 
de propulsão, incluído nas categorias M2, 
M3, N1, N2 ou N3, destinado a circular 
na estrada, com pelo menos quatro rodas 
e cuja velocidade máxima, por 
construção, exceda os 25 km/h.
Por categorias M2, M3, N1, N2 e N3 
entendem-se as definidas no Anexo II da 
Directiva 70/156/CEE (*).".
(2) No artigo 2º, o primeiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redacção:
"Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que os 
veículos a motor das categorias N1, N2, 
M2 e M3 referidos no artigo 1.º só 
circulem na via pública se estiverem 
equipados com um dispositivo de 
limitação de velocidade regulado de modo 
a que a sua velocidade não possa exceder 
os 100 km/h.".
____________
*JO: Um ano após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

JO L 57 de 2.3.1992, p. 27.

Or. en

Alteração 291
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – alínea a) – linha 1

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2017: (a) De 2012 a 2017:

Or. en

Justificação

A entrada em vigor do regulamento deve ser antecipada para 2012, tal como proposto pela 
Comissão e pelo Conselho em 2007.
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Alteração 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – alínea a) – linha 1

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2017: (a) De 2015 a 2017:

Or. de

Justificação

Alteração na sequência da modificação da data de início da introdução progressiva, em 
2015.

Alteração 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – alínea a) – linha 1

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2017: (a) De 2014 a 2017:

Or. en

Alteração 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – alínea a) – linha 2

Texto da Comissão Alteração

Emissões específicas indicativas de CO2 =
175 + a × (M – M0)

Emissões específicas indicativas de CO2 =
165 + a × (M – M0)

Or. en
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Justificação

Para aumentar a segurança em matéria de investimentos deverá haver segurança jurídica 
relativamente ao objectivo de longo prazo para 2020.

Alteração 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – alínea a) – linha 2

Texto da Comissão Alteração

Emissões específicas indicativas de CO2 =
175 + a × (M – M0)

Emissões específicas indicativas de CO2 =
160 + a × (M – M0)

Or. en

Justificação

Para alcançar os objectivos fixados no âmbito da Estratégia Europa 2020, é fundamental 
melhorar a eficiência dos combustíveis dos furgões e dos veículos comerciais ligeiros, a fim 
de reduzir os custos suportados pelas empresas com os 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 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – alínea a) – linha 2

Texto da Comissão Alteração

Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 = 175 + a ×
(M – M0)

Or. en

Alteração 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo I – n.º 1 – alínea -b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) A partir de 2018: Suprimido
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1
a = 0,093

Or. en

Justificação

O Conselheiro da Comissão afirmou que a probabilidade de haver um aumento da massa é 
considerada como sendo inferior no caso dos veículos comerciais ligeiros do que nos 
automóveis de passageiros, uma vez que o aumento da massa média implica um aumento 
significativo dos custos para atingir o objectivo fixado. Por outro lado, a implementação da 
correcção da massa em 2018, e de três em três anos a partir dessa data, implicaria uma 
adaptação frequente do objectivo, o que não seria consentâneo com as necessidades em 
termos de prazos por parte dos fabricantes de furgões. Por conseguinte, não há que ter em 
consideração o aumento autónomo da massa.

Alteração 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1 – alínea b) – linha 2

Texto da Comissão Alteração

Emissões específicas indicativas de CO2 =
175 + a × (M – M0)

Emissões específicas indicativas de CO2 =
160 + a × (M – M0)

Or. en

Justificação

Para alcançar os objectivos fixados no âmbito da Estratégia Europa 2020, é fundamental 
melhorar a eficiência dos combustíveis dos furgões e dos veículos comerciais ligeiros, a fim 
de reduzir os custos suportados pelas empresas com os transportes. As medidas necessárias 
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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 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo I – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A partir de 2020:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
125 + a × (M – M0)
Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg), ou outro parâmetro da utilidade 
adoptado em conformidade com o artigo 
12.º, n.º 4.
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1
a  = o valor adoptado nos termos do artigo 
12.º, n.º 4

Or. en

Alteração 300
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2011 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2014 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:
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Or. en

Alteração 301
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2011 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2013 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento, a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes.

Alteração 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2011 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2013 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

Or. en
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Alteração 303
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Anexo 2 – secção A – ponto 1 –alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tipo, variante e versão; (b) Tipo, variante e versão, incluindo os 
veículos completados;

Or. de

Justificação

O compromisso proposto pela Comissão no tocante aos veículos completados não é 
suficientemente claro e poderia, por exemplo, incitar os construtores a converterem a 
produção, orientando-a para os veículos completados. Haveria que inscrever cláusulas de 
salvaguarda, como, por exemplo, controlos tendentes a determinar a quota-parte de veículos 
completados.  

Alteração 304
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2011 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

Or. en

Alteração 305
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2011 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento, a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes.

Alteração 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2011 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por
fabricante:

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

Or. en

Alteração 307
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 3 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Para cada variante de cada versão de 
cada tipo de veículo comercial ligeiro 
novo:

(d) Para cada versão de cada variante de 
cada tipo de veículo comercial ligeiro 
novo:
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Or. en

Justificação

Na sequência das modificações introduzidas pela alteração ao artigo 7.º, n.º 1.

Alteração 308
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 3 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) as emissões específicas de CO2; (ii) as emissões específicas de CO2 e a 
quota de redução das emissões em 
resultado das tecnologias inovadoras em 
conformidade com o artigo 11.º;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento, a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes.

Alteração 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo II – secção A – n.º 3 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) as emissões específicas de CO2; (ii) as emissões específicas de CO2 e a 
quota de redução das emissões em 
resultado das tecnologias inovadoras em 
conformidade com o artigo 11.º;

Or. en



AM\817674PT.doc 91/94 PE442.834v01-00

PT

Alteração 310
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Anexo 2 – secção B – ponto 4 – título

Texto da Comissão Alteração

4. Distribuição por versão de veículos 
comerciais ligeiros novos

4. Distribuição por versão de veículos 
comerciais ligeiros novos, incluindo a 
proporção de veículos completados 

Or. de

Justificação

O compromisso proposto pela Comissão no tocante aos veículos completados não é 
suficientemente claro e poderia, por exemplo, incitar os construtores a converterem a 
produção, orientando-a para os veículos completados. Haveria que inscrever cláusulas de 
salvaguarda, como, por exemplo, controlos tendentes a determinar a quota-parte de veículos 
completados.  

Alteração 311
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Anexo II – secção B – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A carga útil do veículo é definida como a 
diferença entre a massa máxima em carga 
tecnicamente admissível nos termos do 
anexo III da Directiva 2007/46/CE e a 
massa do veículo.

A carga útil do veículo é definida como 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 nos termos do Anexo III da 
Directiva 2007/46/CE e a massa do 
veículo.

Or. en

Justificação

Para uma correlação mais adequada com a Directiva 2007/46/CE.
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Alteração 312
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Anexo II – secção B – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Emissões específicas dos veículos 
completados

Suprimido

As emissões específicas dos veículos 
completados são determinadas em 
conformidade com a Directiva 2004/3/CE.
Caso esse valor não esteja disponível, as 
emissões específicas de um veículo 
completado devem ser consideradas iguais 
ao valor mais elevado das emissões 
específicas de todos os veículos completos 
do mesmo modelo que o veículo 
incompleto em que o veículo completado 
se baseia, e que foram matriculados na 
UE no mesmo ano de vigilância, 
entendendo-se “modelo de veículo” na 
acepção do Artigo 3.º da Directiva 
2007/46/CE. Se existirem mais de três 
valores diferentes de emissões específicas 
de todos os veículos completos, será 
utilizado o segundo valor mais elevado 
das emissões específicas.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia recomendou a presente alteração à proposta inicial dado que a 
proposta inicial da Comissão não fornece uma solução viável.

Alteração 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo 2 – secção B – ponto7 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

As emissões específicas dos veículos No caso de veículos construídos em 
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completados são determinadas em 
conformidade com a Directiva 2004/3/CE.
Caso esse valor não esteja disponível, as 
emissões específicas de um veículo 
completado devem ser consideradas iguais 
ao valor mais elevado das emissões 
específicas de todos os veículos completos 
do mesmo modelo que o veículo 
incompleto em que o veículo completado 
se baseia, e que foram matriculados na 
UE no mesmo ano de vigilância, 
entendendo-se “modelo de veículo” na 
acepção do Artigo 3.º da Directiva 
2007/46/CE. Se existirem mais de três 
valores diferentes de emissões específicas 
de todos os veículos completos, será 
utilizado o segundo valor mais elevado 
das emissões específicas.

várias etapas, o construtor do veículo 
completado é responsável pela 
integralidade do veículo. Pode ser 
necessário, no intuito de serem 
contemplados os parâmetros de CO2 e de 
massa de referência do veículo, 
determinantes para o presente 
regulamento, que ao construtor do veículo 
incompleto seja cometida a 
responsabilidade, no quadro do presente 
regulamento, de cumprir o objectivo de 
CO2, sem que lhe possam ser impostos 
encargos excessivos.

O construtor do veículo completado 
comunica às entidades de supervisão 
competentes (construtor do veículo 
incompleto, Comissão, serviços nacionais 
de homologação) a massa de referência 
do veículo completado e, sendo conhecido, 
o valor das emissões de CO2 do veículo 
completado ou, não sendo esse valor 
conhecido, o valor das emissões de CO2
do veículo incompleto homologado para a 
massa de referência do veículo 
completado.  
Até 31 de Dezembro de 2011, a Comissão 
efectuará a adaptação, requerida para 
efeitos do presente procedimento, da 
Directiva 2007/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro 
de 2007, que estabelece um quadro para a 
homologação dos veículos a motor e seus 
reboques, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destinados a serem 
utilizados nesses veículos 
(Directiva-Quadro) [1]. No decurso do 
primeiro ano civil subsequente à entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão validará e, se necessário, 
adaptará o procedimento em referência, a 
fim de garantir a respectiva validade. Os 
veículos construídos em várias etapas só 
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poderão ser tidos plenamente em conta, 
para efeitos de cumprimento do objectivo 
estipulado, após a entrada em vigor 
daquela adaptação.
–––––––––––
JO L 263 de 9.10.2007, p.1.

Or. de

Justificação

A proposta apresentada pela Comissão não contempla os requisitos inerentes à homologação 
dos veículos incompletos, nem às relações comerciais existentes entre os construtores do 
veículo incompleto e do veículo completado. A integração correcta dos valores de CO2 e das 
massas de referência dos veículos incompletos/completados não poderá dar azo a encargos 
excessivos para o construtor do veículo incompleto. 


