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Alteração 18
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O estabelecimento de um novo 
objetivo de 50 g de CO2/km em 2025 
assegurará que a eficiência do ponto de 
vista do consumo de combustível dos 
automóveis de passageiros continue a 
aumentar após 2020, que a economia seja 
menos vulnerável aos choques dos preços 
do petróleo e que o número de veículos 
hipocarbónicos a penetrar no mercado 
seja significativo, de modo a cumprir os 
objetivos definidos na comunicação da 
Comissão intitulada «Roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica 
competitiva em 2050»1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Justificação

Em junho de 2012, o Bundestag alemão convidou o governo federal a apoiar o ambicioso 
objetivo europeu de 50 g de CO2/km em 2025, o que apoiaria metas europeias em matéria de 
clima mais ambiciosas e urgentes.

Alteração 19
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O estabelecimento de um novo 
objetivo de 60 g de CO2/km em 2025 visa 
assegurar um quadro político previsível 
para os fabricantes de automóveis no 
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contexto do aumento necessário e 
contínuo da eficiência do ponto de vista 
do consumo de combustível dos veículos 
após 2020, em consonância com a 
redução das emissões de CO2 do setor dos 
transportes, enquanto parte das metas da 
União em matéria de clima.

Or. en

Alteração 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento 
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O desenvolvimento suplementar do 
mercado mundial no domínio das 
tecnologias avançadas que visam 
aumentar a eficiência dos automóveis de 
passageiros está em harmonia com a 
iniciativa emblemática para uma Europa 
eficiente em termos de recursos ao abrigo 
da Estratégia Europa 2020, a qual apoia a 
transição para uma economia eficiente 
em termos de recursos e hipocarbónica, 
que permita o crescimento sustentável. 
Para continuar a estimular a inovação 
neste domínio, deve ser fixado, no 
presente regulamento, um objetivo de 
longo prazo para 2025.

Or. en

Justificação

Estima-se que a necessidade de produzir na UE mais veículos eficientes do ponto de vista do 
consumo de combustível criará 110 000 novos postos de trabalho até 2030, nomeadamente 
nas indústrias química e eletrónica (McKinsey). Um objetivo de 70 g de CO2/km em 2025 
asseguraria a continuidade dos investimentos em grupos de tração alternativos, criando, na 
Europa, postos de trabalho suplementares no domínio da alta tecnologia.
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Alteração 21
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A fim de promover a equidade social 
e a sustentabilidade, a partir de 2025 não 
deverão existir o parâmetro de utilidade 
nem a inclinação.

Or. en

Justificação

O aumento da penetração no mercado pela tecnologia dos veículos hipocarbónicos torna o 
parâmetro de utilidade e a inclinação desnecessários, já que os fabricantes conseguem 
alcançar taxas de emissão nulas. 

Alteração 22
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Cumpre reconhecer, no presente 
regulamento, os potenciais efeitos 
negativos que o estabelecimento tardio de 
um objetivo para 2025 terá na indústria, 
visto que perturbará a fiabilidade do 
planeamento, que é necessária para 
alcançar um objetivo ambicioso em 2025. 

Or. en

Justificação

Os produtores esforçam-se, com anos de antecedência, para que o planeamento seja fiável. 
Sendo do conhecimento geral as reduções viáveis das emissões de CO2, cabe ao legislador 
garantir que o investimento em veículos hipocarbónicos é compensatório. 
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Alteração 23
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 95 g de CO2/km, as emissões 
de CO2 devem continuar a ser medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras.

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 95 g de CO2/km, as emissões 
de CO2 devem continuar a ser medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras. Não obstante, os 
estudos realizados pela Comissão 
demonstraram que os procedimentos de 
ensaio utilizados para medir as emissões 
de CO2 em conformidade com este 
regulamento não evitaram que os 
fabricantes utilizassem de forma 
acrescida as flexibilidades, o que resultou 
numa alegada redução das emissões de 
CO2 não atribuída a evoluções 
tecnológicas e que não pode ser 
alcançada na condução real em estrada. 
Por conseguinte, o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 deve ser revisto 
urgentemente, de modo a assegurar que 
os procedimentos de ensaio reflitam 
adequadamente as emissões reais de CO2 
dos veículos.

Or. en

Alteração 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Proposta de regulamento 
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 95 g de CO2/km, as emissões 
de CO2 devem continuar a ser medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras.

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 95 g de CO2/km, as emissões 
de CO2 devem continuar a ser medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras. Não obstante, os 
estudos realizados pela Comissão 
demonstraram que os procedimentos de 
ensaio utilizados para medir as emissões 
de CO2 em conformidade com este 
regulamento não evitaram que os 
fabricantes utilizassem de forma 
acrescida as flexibilidades, o que resultou 
numa alegada redução das emissões de 
CO2 não atribuída a evoluções 
tecnológicas e que não pode ser 
alcançada na condução real em estrada. 
O Regulamento (CE) n.º 715/2007, e o 
novo ciclo de condução europeu (NEDC), 
devem, por conseguinte, ser urgentemente 
alterados, o mais tardar até ao final de 
2014, a fim de garantir que os 
procedimentos de ensaio refletem 
adequadamente as emissões de CO2 em 
condições de utilização reais. O passo 
seguinte deverá ser a inclusão do 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros (ciclo de ensaios WLTP), 
que está atualmente a ser desenvolvido 
sob os auspícios da Comissão Económica 
para a Europa nas Nações Unidas, na 
legislação da União, o mais rapidamente 
possível após a sua conclusão. A 
Comissão deve ponderar a necessidade de 
complementar o WLTP com disposições 
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adicionais aquando da integração deste 
no direito da União, a fim de garantir que 
os procedimentos de ensaio refletem 
adequadamente as emissões geradas em 
condições reais de condução na estrada. 

Or. de

Justificação

Os consumidores devem poder confiar nos valores relativos ao consumo indicados pelos 
fabricantes. O ciclo de ensaios atual oferece uma vasta gama de flexibilidades, mas não 
reflete a realidade. O WLTP proporcionará melhorias mas levará ainda algum tempo até 
estar concluído. Por conseguinte, o NEDC deve ser revisto antes da introdução do WLTP. 
Além disso, deve ponderar-se a possibilidade de combinar o WLTP com outras disposições 
da UE, uma vez que um ciclo à escala mundial não reflete de forma adequada a situação na 
UE.

Alteração 25
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O cumprimento pelos fabricantes 
dos objetivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado 
a nível da União. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas pelo presente 
regulamento deverão pagar um prémio 
sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil a partir de 
2012. O prémio deve ser ajustado em 
função do incumprimento dos objetivos 
por parte dos fabricantes. Deve aumentar 
ao longo do tempo. A fim de proporcionar 
um incentivo suficiente para a tomada de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deve refletir os 
custos tecnológicos e prováveis custos 
marginais superiores do cumprimento do 
presente regulamento. Os montantes do 
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prémio sobre as emissões excedentárias 
devem ser considerados receitas do 
orçamento geral da União.

Or. en

Justificação

O prémio sobre emissões excedentárias deve ser fixado num nível que assegure o 
cumprimento do regulamento por todos os fabricantes. A fim de proporcionar um incentivo 
suficiente para a tomada de medidas de redução das emissões específicas de CO2 dos 
automóveis de passageiros, o prémio deve refletir os prováveis custos marginais superiores 
para os fabricantes, com base nos custos da tecnologia.

Alteração 26
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O custo estimado da concretização 
do objetivo de 95 g de CO2/km é 
consideravelmente inferior ao valor 
inicialmente previsto. Considera-se 
possível alcançar esse objetivo e, por isso, 
não é necessária uma introdução 
progressiva a partir da data de entrada em
vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A análise de antecedentes elaboradas para a Comissão Europeia demonstrou que é possível 
concretizar o objetivo de 95 g de CO2/km em 2020, o que faz com que não seja necessária 
uma introdução progressiva.

Alteração 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento 
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os preços elevados e em aumento 
constante dos combustíveis fósseis - em 
particular, os do petróleo - representam 
uma ameaça para a recuperação 
económica, a segurança energética e a 
acessibilidade do preço da energia na 
Europa. Os choques petrolíferos podem 
conduzir a recessões profundas, 
competitividade reduzida e desemprego 
crescente. Portanto, a redução da nossa 
dependência do petróleo - em particular, 
tornando os carros mais eficazes e 
sustentáveis - tem de ser uma prioridade.

Or. it

Alteração 28
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Reconhecendo os elevados custos de 
investigação e desenvolvimento e de 
produção unitária das primeiras gerações 
de veículos hipocarbónicos, deve ser 
acelerado e facilitado, provisoriamente e 
dentro de determinados limites, o processo 
da sua introdução no mercado da União 
nas fases iniciais da sua comercialização.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os supercréditos enfraquecem o objetivo de emissões específicas dos fabricantes, ao 
disponibilizarem licenças de emissão para a venda de veículos com emissões inferiores a 
35 g  de CO2/km. O facto de, no presente regulamento, os veículos elétricos serem 
atualmente considerados veículos com taxas de emissão nulas é já um incentivo substancial, 
uma vez que as emissões «do poço à roda» dos veículos elétricos são bastante mais elevadas 
do que 0 g de CO2/km. Os supercréditos acentuam a distorção da média das emissões 
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específicas de CO2 e prejudicam a integridade ambiental do presente regulamento. Por
conseguinte, devem ser revogados.

Alteração 29
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Reconhecendo os elevados custos de 
investigação e desenvolvimento e de 
produção unitária das primeiras gerações 
de veículos hipocarbónicos, deve ser 
acelerado e facilitado, provisoriamente e 
dentro de determinados limites, o processo 
da sua introdução no mercado da União 
nas fases iniciais da sua comercialização.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os supercréditos podem pôr em causa o objetivo de redução das emissões de CO2 e devem, 
por conseguinte, ser suprimidos.

Alteração 30
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Reconhecendo os elevados custos de 
investigação e desenvolvimento e de 
produção unitária das primeiras gerações 
de veículos hipocarbónicos, deve ser 
acelerado e facilitado, provisoriamente e 
dentro de determinados limites, o processo 
da sua introdução no mercado da União nas 
fases iniciais da sua comercialização.

(3) Reconhecendo os elevados custos de 
investigação e desenvolvimento e de 
produção unitária das primeiras gerações 
de veículos hipocarbónicos, deve ser 
acelerado e facilitado, provisoriamente e 
dentro de determinados limites, o processo 
da sua introdução no mercado da União nas 
fases iniciais da sua comercialização 
através do reconhecimento, até 2025, de 
que esses veículos têm taxas de emissões 
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nulas.

Or. en

Alteração 31
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Reconhecendo os elevados custos de 
investigação e desenvolvimento e de 
produção unitária das primeiras gerações 
de veículos hipocarbónicos, deve ser 
acelerado e facilitado, provisoriamente e 
dentro de determinados limites, o processo 
da sua introdução no mercado da União 
nas fases iniciais da sua comercialização.

(3) Reconhecendo os elevados custos de 
investigação e desenvolvimento e de 
produção unitária das primeiras gerações 
de veículos hipocarbónicos, deve ser 
imediatamente estabelecido um valor 
limite para 2025, a fim de proporcionar 
segurança em matéria de planeamento.

Or. de

Justificação

Uma contabilização múltipla de veículos com emissões de CO2 muito baixas tornaria o valor 
limite para o período a partir de 2020 menos rigoroso, o que seria contrário ao objetivo do 
regulamento. A introdução de um valor limite para 2025 aumentaria igualmente a 
penetração no mercado de veículos hipocarbónicos sem tornar o valor limite para 2020 
menos rigoroso, pelo que esta abordagem é preferível à concessão de supercréditos com base 
na contabilização múltipla.

Alteração 32
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Embora o uso de certos 
combustíveis alternativos possa reduzir de 
forma significativa as emissões de CO2 
numa perspetiva do ciclo de vida, 
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reconhece-se que as emissões de CO2 
decorrentes da produção desses 
combustíveis alternativos podem ser mais 
elevadas do que as emissões resultantes 
da produção dos combustíveis 
convencionais. As emissões a montante de 
todos os veículos, incluindo dos veículos 
que consomem combustíveis alternativos, 
devem, por isso, ser consideradas à 
medida que a sua quota no mercado 
aumenta. Para o período após 2025, a 
Comissão deve, portanto, estabelecer uma 
métrica que tenha em conta as emissões 
de gases com efeito de estufa a montante.

Or. en

Alteração 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de regulamento 
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Para acelerar a aceitação pelo 
mercado de veículos hipocarbónicos e/ou 
de veículos elétricos, é necessário 
desenvolver, em toda a União, uma 
infraestrutura adequada para o 
fornecimento de combustíveis alternativos 
e de energia elétrica aos veículos, 
incluindo uma densa rede de pontos de 
recarga em todos os locais apropriados 
onde muitos veículos elétricos 
permanecem estacionados durante várias 
horas, tais como os parques de 
estacionamento próximos da rede de 
transportes. Os veículos elétricos devem 
prioritariamente armazenar eletricidade 
em excesso gerada mediante o recurso à 
energia eólica ou solar. Além disso, 
devem ser introduzidas matrículas 
permutáveis à escala europeia, a fim de 
possibilitar um maior uso de veículos 
elétricos pendulares em deslocações 
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curtas.  

Or. de

Justificação

Os veículos elétricos são particularmente relevantes enquanto forma de armazenar 
eletricidade em excesso gerada mediante o recurso à energia eólica ou solar. No entanto, não 
existem as infraestruturas necessárias. Além disso, a introdução de matrículas permutáveis, à 
semelhança do que acontece na Alemanha e na Áustria, poderia incentivar as pessoas a 
adquirirem um veículo elétrico de menor dimensão para os trajetos pendulares (diários), sem 
prescindirem de um veículo de maior dimensão para as viagens familiares.

Alteração 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento 
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Reconhecendo os impactos 
desproporcionados para os pequenos 
fabricantes em resultado do cumprimento 
dos objetivos de emissões específicas 
definidos com base na utilidade do 
veículo, do elevado ónus administrativo 
do procedimento de derrogação e do 
benefício apenas marginal em termos de 
emissões de CO2 evitadas dos veículos 
vendidos por esses fabricantes, os 
produtores responsáveis pela produção 
anual de menos de 500 automóveis novos 
de passageiros são excluídos do âmbito de 
aplicação do objetivo de emissões 
específicas e da taxa sobre emissões 
excedentárias.

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Sophie Auconie
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Reconhecendo os impactos 
desproporcionados para os pequenos 
fabricantes em resultado do cumprimento 
dos objetivos de emissões específicas 
definidos com base na utilidade do veículo, 
do elevado ónus administrativo do 
procedimento de derrogação e do benefício 
apenas marginal em termos de emissões de 
CO2 evitadas dos veículos vendidos por 
esses fabricantes, os produtores 
responsáveis pela produção anual de menos 
de 500 automóveis novos de passageiros 
são excluídos do âmbito de aplicação do 
objetivo de emissões específicas e da taxa 
sobre emissões excedentárias.

(4) Reconhecendo os impactos 
desproporcionados para os pequenos 
fabricantes em resultado do cumprimento 
dos objetivos de emissões específicas 
definidos com base na utilidade do veículo, 
do elevado ónus administrativo do 
procedimento de derrogação e do benefício 
apenas marginal em termos de emissões de 
CO2 evitadas dos veículos vendidos por 
esses fabricantes, os produtores 
responsáveis pela produção anual de menos 
de 1 000 automóveis novos de passageiros 
são excluídos do âmbito de aplicação do 
objetivo de emissões específicas e da taxa 
sobre emissões excedentárias.

Or. fr

Alteração 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento 
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O procedimento de concessão de 
derrogações aos fabricantes que 
produzem em pequenos volumes deve ser 
simplificado a fim de permitir uma maior 
flexibilidade em termos de calendário de 
aplicação da derrogação pelos fabricantes 
e da decisão a conceder pela Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O procedimento relativo à concessão 
de derrogações aos fabricantes de nicho 
deve ser mantido para 2020. Contudo, 
afim de garantir que o esforço de redução 
exigido aos fabricantes de nicho é 
coerente com o dos grandes fabricantes, 
deve ser aplicado a partir de 2020 um 
objetivo inferior em 45% às emissões 
específicas médias dos fabricantes de 
nicho em 2007.

Suprimido

Or. en

Alteração 38
Phil Bennion

Proposta de regulamento 
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O procedimento relativo à concessão de 
derrogações aos fabricantes de nicho deve 
ser mantido para 2020. Contudo, afim de 
garantir que o esforço de redução exigido 
aos fabricantes de nicho é coerente com o 
dos grandes fabricantes, deve ser aplicado 
a partir de 2020 um objetivo inferior em 
45% às emissões específicas médias dos 
fabricantes de nicho em 2007.

(6) O procedimento relativo à concessão de 
derrogações aos fabricantes de nicho deve 
ser mantido para 2020. Contudo, a fim de 
garantir que o esforço de redução exigido 
aos fabricantes de nicho é coerente com o 
dos grandes fabricantes, deve ser aplicado 
a partir de 2020 um objetivo inferior em 
45% às emissões específicas médias dos 
fabricantes de nicho em 2007. Devem ser 
estabelecidos objetivos equivalentes para 
2025.

Or. en

Alteração 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de regulamento 
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Visto que é necessário conceder 
tempo suficiente à indústria automóvel e 
salvaguardar a segurança do seu 
planeamento e investimento, é adequado 
definir, no presente regulamento, um 
objetivo indicativo para a redução das 
emissões de CO2 até 2025.

Or. en

Alteração 40
Mario Pirillo

Proposta de regulamento 
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020.

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020. O relatório 
deve verificar as emissões de CO2 ao 
longo de todo o ciclo de vida dos 
automóveis (inclusivamente durante as 
fases de produção e pós-utilização).
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Or. it

Alteração 41
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento 
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020.

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, uma avaliação da tendência geral 
das emissões de CO2 no que se refere às 
três fases do ciclo de vida dos automóveis 
(produção, utilização e fim de vida), bem 
como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020.

Or. de

Justificação

Reduzir as emissões dos veículos apenas na fase de utilização poderia aumentar o impacto 
ambiental das fases de fabrico e de reciclagem do ciclo de vida. Por conseguinte, as 
tendências das emissões dos veículos ao longo de todo o ciclo de vida devem ser calculadas 
aproximadamente, a fim de possibilitar a elaboração de propostas compensatórias numa fase 
inicial, em caso de aumento significativo das emissões globais.
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Alteração 42
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento 
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020.

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento pode ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária, bem como das suas
implicações para o desenvolvimento de 
tecnologias com uma boa relação 
custo-eficácia para a redução das emissões 
de CO2 dos veículos. É, por conseguinte, 
conveniente que estes aspetos sejam 
revistos, que a Comissão apresente um 
relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020. Os objetivos 
de redução a longo prazo da UE estão
subordinados à celebração dum acordo 
global sobre a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa.

Or. pl

Alteração 43
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente determinar um novo 
objetivo de redução das emissões de CO2
para o período após 2020. Tal objetivo 
deve basear-se numa avaliação da taxa de 
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basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes 
aspetos sejam revistos, que a Comissão 
apresente um relatório e que, se 
adequado, sejam apresentadas as 
correspondentes propostas para os 
objetivos após 2020.

redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos.

Or. fr

Alteração 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Proposta de regulamento 
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes 
propostas para os objetivos após 2020.

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente estabelecer, no 
presente regulamento, um objetivo para 
2025 e que a Comissão apresente um 
relatório sobre os objetivos das emissões 
de CO2 para novos automóveis de 
passageiros a partir de 2030.

Or. en
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Justificação

É importante transmitir um sinal político claro aos fabricantes de automóveis relativamente à 
necessidade de reduzir as emissões de forma contínua e de garantir a segurança ao nível do 
planeamento e do investimento da indústria automóvel e de componentes. Os ciclos de vida 
variam entre 5 e 7 anos, para automóveis de passageiros, e são superiores a 10 anos, para 
carrinhas (EAMA). Por conseguinte, é fundamental acordar num objetivo para 2025 e definir 
um prazo para a alteração desse objetivo para 2030.

Alteração 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento 
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes 
aspetos sejam revistos, que a Comissão 
apresente um relatório e que, se 
adequado, sejam apresentadas as 
correspondentes propostas para os 
objetivos após 2020.

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente estabelecer um 
objetivo para a redução das emissões de 
CO2 para o período após 2020. Tal 
objetivo deve basear-se numa avaliação da 
taxa de redução necessária em harmonia 
com os objetivos climáticos a longo prazo 
da União, bem como das implicações para 
o desenvolvimento de tecnologias com 
uma boa relação custo-eficácia para a 
redução das emissões de CO2 dos veículos.

Or. en

Alteração 46
Sophie Auconie

Proposta de regulamento 
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020.

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos assim que os novos 
procedimentos de ensaio tiverem sido 
definidos e que for possível ter uma 
melhor perceção dos progressos 
tecnológicos em curso. A Comissão 
elaborará, então, um relatório e, se 
adequado, apresentará as correspondentes 
propostas para os objetivos após 2020.

Or. fr

Alteração 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento 
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 
período após 2020. Tais indicações devem 
basear-se numa avaliação da taxa de 
redução necessária em harmonia com os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
União, bem como das implicações para o 
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desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020.

desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2 dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020. Esse relatório 
deve ter em conta as emissões de CO2 ao 
longo de todo o ciclo de vida dos 
automóveis (incluindo o fabrico e o fim de 
vida).

Or. en

Alteração 48
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento 
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As ecoinovações desempenham um 
importante papel na melhoria do 
desempenho em termos de emissões dos 
automóveis novos de passageiros. O atual 
mecanismo de incentivos para as 
ecoinovações não está a funcionar 
corretamente, principalmente por causa 
das condições estabelecidas no 
Regulamento de Execução (UE) n.º 
725/2011 da Comissão, de 25 de julho de 
2011, que estabelece o procedimento de 
aprovação e certificação de tecnologias 
inovadoras para a redução das emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros de 
acordo com o Regulamento  (CE) 
n.º 443/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1. A fim de racionalizar e 
simplificar o processo de aprovação de 
tecnologias inovadoras enquanto 
ecoinovações, a Comissão deve alterar o 
regulamento.
____________________
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1 JO L 194 de 26.7.2011, p. 19.

Or. en

Alteração 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento 
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Dado que é essencial para os 
consumidores disporem de informações 
exatas e verdadeiras sobre as emissões de 
CO2 e o consumo de combustível para 
poderem fazer escolhas informadas, deve 
ser dada a maior atenção à avaliação 
destes dois parâmetros. Atualmente as 
emissões dos veículos na estrada variam 
consideravelmente dos dados medidos 
durante o ciclo de ensaios de emissões. 
Portanto, é necessário desenvolver o mais 
depressa possível um ciclo de ensaios que 
produza resultados mais exatos.

Or. it

Alteração 50
Mario Pirillo

Proposta de regulamento 
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A fim de aproximar mais as
emissões específicas de CO2 indicadas 
para os automóveis novos das emissões 
realmente produzidas em condições de 
utilização normal, a Comissão deve tentar 
assegurar que o novo procedimento de 
ensaio internacional de veículos ligeiros 
(World Light-Duty Test Cycle – WLTP) 
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será concluído o mais depressa possível, a 
fim de poder ser aprovado a nível europeu 
até ao final de 2014 e introduzido em 
janeiro de 2017.

Or. it

Alteração 51
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. Quando os 
procedimentos de ensaio forem alterados, 
os limites estabelecidos no anexo I devem 
ser adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros (WLTP) no âmbito da 
Comissão Económica para a Europa das 
Nações Unidas, que, após a sua 
conclusão, deve ser integrado no Direito 
da União. Quando esse procedimento for 
integrado no direito da União, a Comissão 
deve estudar a necessidade de 
complementar o WLTP com disposições 
suplementares, nomeadamente no que diz 
respeito à aplicação deste regulamento, de 
modo a assegurar que os procedimentos 
de ensaio reflitam as emissões produzidas 
durante a condução real em estrada.
Enquanto o WLTP não é concluído, o 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 443/2009 
estabelece limites de emissões para 2020 
medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008. 
Quando os procedimentos de ensaio forem 
alterados, os limites estabelecidos no 
anexo I devem ser adaptados a fim de 
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assegurar um rigor comparável para os 
fabricantes e as classes de veículos.

Or. en

Alteração 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento 
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. Quando os 
procedimentos de ensaio forem alterados, 
os limites estabelecidos no anexo I devem 
ser adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. Quando os 
procedimentos de ensaio forem alterados, 
os limites estabelecidos no anexo I devem 
ser adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos. Em conformidade, se o 
WLTP não for aprovado até 2014, a 
Comissão deve alterar, o mais depressa 
possível, os procedimentos de medição 
europeus previstos no Regulamento (CE) 
n.º 715/2007, a fim de ter em conta as 
emissões reais de CO2 na estrada dos 
veículos.

Or. it
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Alteração 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento 
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. Quando os 
procedimentos de ensaio forem alterados, 
os limites estabelecidos no anexo I devem 
ser adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Neste contexto, e considerando 
a insuficiência do ciclo de ensaios atual, 
deve ser rapidamente desenvolvido um 
novo ciclo de ensaios que reflita as 
emissões reais dos veículos e que permita 
pôr cobro às interpretações divergentes e 
aos desvios dos Estados-Membros. 
Enquanto o novo ciclo de ensaios não é 
adotado, o anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 estabelece limites de emissões 
para 2020 medidas em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
anexo XII do Regulamento (CE) 
n.º 692/2008. Quando os procedimentos de 
ensaio forem alterados, os limites 
estabelecidos no anexo I devem ser 
adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

Or. en

Alteração 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de regulamento 
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. Quando os 
procedimentos de ensaio forem alterados, 
os limites estabelecidos no anexo I devem 
ser adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros (WLTP) no âmbito da 
Comissão Económica para a Europa das 
Nações Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. A fim de assegurar que 
este regulamento contribui para a 
redução antecipada das emissões, os 
procedimentos de ensaio devem ser 
alterados para o WLTP a partir de 1 de 
janeiro de 2016. Quando o WLTP entrar 
em vigor em 2016 no âmbito do presente 
regulamento, os limites estabelecidos no 
anexo I devem ser adaptados a fim de 
assegurar um rigor comparável para os 
fabricantes e as classes de veículos.

Or. en

Justificação

É amplamente aceite que o atual ciclo de ensaios não reflete corretamente as condições de 
condução reais. O novo procedimento WLTP progride satisfatoriamente e estima-se que seja 
concluído em 2014. A sua conclusão dará resposta a muitos dos problemas do atual ensaio 
NCCE. O novo ciclo e os novos procedimentos WLTP devem, desse modo, ser adotados a 
partir de 2016.
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Alteração 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. Quando os 
procedimentos de ensaio forem alterados, 
os limites estabelecidos no anexo I devem 
ser adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. No entanto, o ciclo de 
ensaios deve ser integrado na legislação 
da União o mais rapidamente possível 
após a sua conclusão. A Comissão deve 
ponderar a necessidade de complementar 
o WLTP com disposições adicionais 
aquando da integração deste no direito da 
União, a fim de garantir que os 
procedimentos de ensaio refletem 
adequadamente as emissões geradas em 
condições reais de condução na estrada.
Quando os procedimentos de ensaio forem 
alterados, os limites estabelecidos no 
anexo I devem ser adaptados a fim de 
assegurar um rigor comparável para os 
fabricantes e as classes de veículos.

Or. de

Justificação

Os consumidores devem poder confiar nos valores relativos ao consumo indicados pelos 
fabricantes. O ciclo de ensaios atual oferece uma vasta gama de flexibilidades, mas não 



PE506.077v01-00 30/111 AM\928120PT.doc

PT

reflete a realidade. O WLTP proporcionará melhorias mas levará ainda algum tempo até 
estar concluído. Além disso, deve ponderar-se a possibilidade de combinar o WLTP com 
outras disposições da UE, uma vez que um ciclo à escala mundial não reflete de forma 
adequada a situação na UE.

Alteração 56
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de proporcionar um incentivo 
suficiente para o estabelecimento de 
melhorias no que toca à redução das 
emissões específicas de CO2 dos 
automóveis de passageiros, o prémio 
sobre as emissões excedentárias deve ser 
ajustado de forma a refletir os custos 
tecnológicos e prováveis custos marginais 
superiores do cumprimento do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 57
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Alguns combustíveis alternativos 
possibilitam reduções significativas das 
emissões de CO2, mas hoje em dia já se 
começa a reconhecer que, caso se tenha 
em conta todo o ciclo de vida, as emissões 
de CO2 provenientes desses combustíveis 
alternativos podem ser mais elevadas do 
que as emissões provenientes de 
combustíveis convencionais. As emissões 
provenientes de todos os combustíveis 
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alternativos relacionados com a produção 
de energia desde a fonte devem, por 
conseguinte, ser tidas em conta, uma vez 
que a quota de mercado destes 
combustíveis tem vindo a aumentar.

Or. de

Justificação

O Regulamento n.º 443/2009 diz respeito apenas aos gases de escape do veículo e não às 
emissões geradas pela produção de eletricidade ou de hidrogénio para os denominados 
veículos de emissões zero, ainda que os seus níveis de emissões reais possam ser 
consideravelmente superiores. Para garantir que os fabricantes escolhem sistemas de 
propulsão que produzam as emissões globais mais baixas, o presente regulamento deve ter 
em conta todas as emissões desde a fonte, à semelhança da prática comum nos EUA.

Alteração 58
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento 
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O «Roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica competitiva em 
2050» recomenda uma redução na ordem 
dos 54 % a 67 % no setor dos transportes. 
Com o objetivo de encorajar a indústria 
automóvel a continuar a reduzir as 
emissões de veículos recentemente 
matriculados e de permitir a comparação 
entre as diferentes opções em termos de 
métrica e de parâmetros, considera-se 
necessária uma abordagem a longo prazo 
que estabeleça novos objetivos para o 
período após 2020. Esses objetivos devem 
apoiar o papel de destaque, a nível 
internacional, da União no domínio dos 
veículos hipocarbónicos, promover a 
investigação e a evolução nesse domínio e 
a aceitação desses veículos pelos 
consumidores e pelo mercado, 
respeitando, ao mesmo tempo, a 
acessibilidade dos preços e a equidade 
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social. A Comissão deve apresentar um 
calendário pormenorizado para análise, 
debate e decisão relativamente a todas 
essas questões em conjunto com todos os 
intervenientes interessados, no sentido de 
estabelecer, o mais tardar até 2017, um 
objetivo após 2020, para dar à indústria 
mais tempo para o cumprir.

Or. en

Alteração 59
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2 
que constam do anexo I em função das 
alterações no valor de massa do veículo e o 
procedimento de ensaio regulamentar para 
a medição das emissões específicas de 
CO2 a que se refere o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Quando preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2 
que constam do anexo I em função das 
alterações no valor de massa do veículo e 
no valor da superfície de apoio das rodas 
e o procedimento de ensaio regulamentar 
para a medição das emissões específicas de 
CO2 a que se refere o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Quando preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2
que constam do anexo I em função das 
alterações no valor de massa do veículo e o 
procedimento de ensaio regulamentar para 
a medição das emissões específicas de CO2
a que se refere o Regulamento (CE) n.º 
715/2007. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Quando preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2
que constam do anexo I em função das 
alterações no valor de massa do veículo e 
na superfície de apoio das rodas do 
veículo e o procedimento de ensaio 
regulamentar para a medição das emissões 
específicas de CO2 a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive a 
nível de peritos. Quando preparar e redigir 
atos delegados, a Comissão deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Justificação

Os valores limite de CO2 devem ter igualmente em conta a utilidade do veículo. Neste caso 
não existe qualquer relação direta entre peso e utilidade. A superfície de apoio das rodas de 
um veículo, ou seja, a sua largura de via multiplicada pela área entre os quatro pneus, 
oferece um valor mais aproximado da sua utilidade. Nos EUA, a superfície de apoio das 
rodas é igualmente utilizada como parâmetro de utilidade. Além disso, a utilização da 
superfície de apoio das rodas como parâmetro iria contrariar a tendência dos veículos para 
se tornarem cada vez mais pesados e encorajaria os fabricantes a conceber modelos mais 
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ligeiros.

Alteração 61
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2 
que constam do anexo I em função das 
alterações no valor de massa do veículo e o 
procedimento de ensaio regulamentar para 
a medição das emissões específicas de 
CO2 a que se refere o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Quando preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2 
que constam do anexo I em função das 
alterações no valor da superfície de apoio 
das rodas e o procedimento de ensaio 
regulamentar para a medição das emissões 
específicas de CO2 a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive a 
nível de peritos. Quando preparar e redigir 
atos delegados, a Comissão deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

A massa do veículo não constitui um bom indicador da sua utilidade e, por conseguinte, não 
deve ser utilizada para definir os objetivos de emissões específicas. Pelo contrário, a 
superfície de apoio das rodas (largura de via x distância entre eixos) constitui um melhor 
parâmetro de utilidade: é mais neutro, estável e reflete melhor a utilidade do automóvel. Os 
compradores de automóveis escolhem o carro em função da dimensão e não do peso. Um 
regulamento que tenha como base a superfície de apoio das rodas reconheceria o esforço dos 
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fabricantes na redução do peso dos seus automóveis.

Alteração 62
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2 
que constam do anexo I em função das 
alterações no valor de massa do veículo e o 
procedimento de ensaio regulamentar para 
a medição das emissões específicas de 
CO2 a que se refere o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Quando preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2 
que constam do anexo I em função das 
alterações no valor de massa do veículo e 
no valor da superfície de apoio das rodas
e o procedimento de ensaio regulamentar 
para a medição das emissões específicas de 
CO2 a que se refere o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Quando preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 63
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão avaliou a disponibilidade
de dados sobre a superfície de apoio das 
rodas e a sua utilização como parâmetro 
de utilidade no anexo I. Tais dados estão 
disponíveis e a sua utilização potencial foi 
considerada na avaliação de impacto, com 
base na qual se concluiu que o parâmetro 
de utilidade utilizado na fórmula para 
2020 deve ser a massa. Contudo, o menor 
custo e as vantagens de uma mudança do 
parâmetro de utilidade para a superfície 
de apoio das rodas devem ser 
considerados na futura revisão.

Suprimido

Or. fr

Alteração 64
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão avaliou a disponibilidade 
de dados sobre a superfície de apoio das 
rodas e a sua utilização como parâmetro de 
utilidade no anexo I. Tais dados estão 
disponíveis e a sua utilização potencial foi 
considerada na avaliação de impacto, com 
base na qual se concluiu que o parâmetro 
de utilidade utilizado na fórmula para 
2020 deve ser a massa. Contudo, o menor 
custo e as vantagens de uma mudança do
parâmetro de utilidade para a superfície de 
apoio das rodas devem ser considerados 
na futura revisão.

(14) A Comissão avaliou a disponibilidade 
de dados sobre a superfície de apoio das 
rodas e a sua utilização como parâmetro de 
utilidade no anexo I. Tais dados estão 
disponíveis e a sua utilização potencial foi 
considerada na avaliação de impacto. Além 
disso, com base no menor custo, o valor de 
massa enquanto parâmetro de utilidade
deve, designadamente, ser substituído pela 
superfície de apoio das rodas.

Or. en
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Alteração 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão avaliou a disponibilidade 
de dados sobre a superfície de apoio das 
rodas e a sua utilização como parâmetro de 
utilidade no anexo I. Tais dados estão 
disponíveis e a sua utilização potencial foi 
considerada na avaliação de impacto, com 
base na qual se concluiu que o parâmetro 
de utilidade utilizado na fórmula para 2020 
deve ser a massa. Contudo, o menor custo 
e as vantagens de uma mudança do 
parâmetro de utilidade para a superfície 
de apoio das rodas devem ser considerados 
na futura revisão.

(14) A Comissão avaliou a disponibilidade 
de dados sobre a superfície de apoio das 
rodas e a sua utilização como parâmetro de 
utilidade no anexo I. Tais dados estão 
disponíveis e a sua utilização potencial foi 
considerada na avaliação de impacto. Daí 
resulta que o parâmetro de utilidade 
utilizado na fórmula para 2020 deve ser a 
massa, uma vez que os fabricantes 
planearam as suas vias de cumprimento 
até 2020 com base na continuidade do 
atual parâmetro. Contudo, o menor custo e 
as vantagens da superfície de apoio das 
rodas justificam a sua utilização como 
parâmetro de utilidade a partir de 2025.
Por conseguinte, a fim de assegurar uma 
futura transição harmoniosa da massa 
para a superfície de apoio das rodas, deve 
ser introduzida uma fórmula baseada na 
superfície de apoio das rodas, que possa 
ser utilizada a partir de 2016 pelos 
fabricantes como alternativa à fórmula 
baseada na massa.

Or. de

Justificação

A utilização da superfície de apoio das rodas como parâmetro de utilidade iria contrariar a 
tendência dos veículos para se tornarem cada vez mais pesados e encorajaria os fabricantes 
a conceber modelos mais ligeiros, para os quais não há quaisquer incentivos atualmente.

Alteração 66
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão deve considerar novas 
formas de consecução do objetivo a longo 
prazo, em especial a inclinação da curva, 
o parâmetro de utilidade e o prémio sobre 
as emissões excedentárias. A fim de 
promover a equidade social e a 
sustentabilidade, a partir de 2025 não 
deverão existir o parâmetro de utilidade 
nem a inclinação.

Or. en

Justificação

O aumento da penetração no mercado pela tecnologia dos veículos hipocarbónicos torna o 
parâmetro de utilidade e a inclinação desnecessários, já que os fabricantes conseguem 
alcançar taxas de emissão nulas. 

Alteração 67
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento fixa um objetivo 
de 95 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução e
tecnologias inovadoras.

O presente regulamento fixa um objetivo 
de 80 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.

Or. en

Alteração 68
Sabine Wils
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Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento fixa um objetivo 
de 95 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

O presente regulamento fixa um objetivo 
de 70 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

Em junho de 2012, o Bundestag alemão convidou o governo federal a apoiar o ambicioso 
objetivo europeu de 70 g de CO2/km em 2020, o que apoiaria metas europeias em matéria de 
clima urgentes e mais ambiciosas.

Alteração 69
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento fixa um objetivo 
de 95 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

O presente regulamento fixa um objetivo 
de 95 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.

Or. en
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Justificação

A atual revisão legislativa deve centrar-se na meta de emissões médias de CO2 da frota de 
automóveis novos. As tecnologias inovadoras são regidas por uma legislação diferente, o 
Regulamento (UE) n.º 725/2011, que não é objeto de revisão, e devem continuar a ser regidas 
por esse regulamento.

Alteração 70
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 60 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.»

Or. en

Alteração 71
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, a seguir ao n.º 2 é 
aditado o seguinte número:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 50 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 



AM\928120PT.doc 41/111 PE506.077v01-00

PT

de 2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução e 
utilizando tecnologias inovadoras.»

Or. de

Justificação

Deve ser imediatamente fixado um objetivo juridicamente vinculativo de emissões de CO2
para 2015, o que criará incentivos a longo prazo para o desenvolvimento de veículos de 
baixo consumo. O valor limite para 2020 já poderia ser alcançado presentemente, através de 
uma frota de modelos de baixo consumo atualmente à disposição em todas as categorias de 
veículos.

Alteração 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 95 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.»

Or. en

Alteração 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 70 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.»

Or. en

Alteração 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 70 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.»

Or. en

Justificação

Estima-se que a necessidade de produzir na UE mais veículos eficientes do ponto de vista do 
consumo de combustível criará 110 000 novos postos de trabalho até 2030, nomeadamente 
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nas indústrias química e eletrónica (McKinsey). O aumento da eficiência em termos de 
consumo de combustível dos automóveis garante aos condutores uma poupança anual 
considerável.

Alteração 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, a seguir ao n.º 2 é 
aditado o seguinte número:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
situado entre 65 g e 75 g de CO2/km de 
emissões médias para a frota de 
automóveis novos, a partir de 2025, 
conforme descrito no artigo 13.º, n.º 5.»

Or. de

Justificação

É importante fixar os objetivos numa fase inicial, a fim de proporcionar segurança ao setor 
em matéria de planeamento. No entanto, atualmente é difícil indicar ao certo qual será o 
objetivo adequado. Por conseguinte, é razoável indicar um intervalo dentro do qual será 
oportunamente fixado o objetivo. De acordo com vários estudos e peritos, os objetivos 
situados entre 65 g e 75 g de CO2/km são realistas.

Alteração 76
Mario Pirillo

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, a seguir ao n.º 2 é 
aditado o seguinte número:
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“A partir de 2025 o presente regulamento 
fixa um objetivo entre 65 e 75 g de 
CO2/km de emissões médias para a frota 
de automóveis novos, a partir de 2025, 
medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras. Antes de definir 
este objetivo a Comissão deve efetuar uma 
avaliação de impacto sobre a viabilidade 
tecnológica e a aceitação pelo mercado 
dos automóveis novos.”

Or. it

Alteração 77
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 60 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.»

Or. fr

Justificação

Os fabricantes de veículos necessitam de objetivos ambiciosos a longo prazo. Importa, assim, 
fixar um objetivo ambicioso para 2025.
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Alteração 78
Mario Pirillo

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, a seguir ao n.º 2 é 
aditado o seguinte número:
A partir de 1 de janeiro de 2017, o 
procedimento de ensaio internacional de 
veículos ligeiros (World Light-Duty Test 
Cycle – WLTP) será utilizado em vez dos 
procedimentos de ensaio definidos no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução para 
medir as emissões de CO2 dos automóveis 
novos de passageiros.

Or. it

Alteração 79
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 1-A
Parâmetro de utilidade e inclinação
A fim de promover a equidade social e a 
sustentabilidade, a partir de 2025 não 
deverão existir o parâmetro de utilidade 
nem a inclinação.»

Or. en
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Justificação

O aumento da penetração no mercado pela tecnologia dos veículos hipocarbónicos torna o 
parâmetro de utilidade e a inclinação desnecessários, já que os fabricantes conseguem 
alcançar taxas de emissão nulas. 

Alteração 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 2.º, é inserido o seguinte n.º 
4:

Suprimido

«4. O artigo 4.º, o artigo 8.º, n.º 4, alíneas 
b) e c), o artigo 9.º e o artigo 10.º, n.º 1, 
alíneas a) e c), não se aplicam aos 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 
ligadas, por menos de 500 automóveis 
novos de passageiros matriculados na UE 
no ano civil precedente.»

Or. en

Alteração 81
Sophie Auconie

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O artigo 4.º, o artigo 8.º, n.º 4, alíneas b) 
e c), o artigo 9.º e o artigo 10.º, n.º 1, 
alíneas a) e c), não se aplicam aos 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 

4. O artigo 4.º, o artigo 8.º, n.º 4, alíneas b) 
e c), o artigo 9.º e o artigo 10.º, n.º 1, 
alíneas a) e c), não se aplicam aos 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 
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ligadas, por menos de 500 automóveis 
novos de passageiros matriculados na UE 
no ano civil precedente.

ligadas, por menos de 1 000 automóveis 
novos de passageiros matriculados na UE 
no ano civil precedente.

Or. fr

Alteração 82
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, n.º 1, a alínea f), 
passa a ter a seguinte redação:
«f) "emissões específicas de CO2", as 
emissões de CO2 de um automóvel de 
passageiros medidas em conformidade 
com o novo procedimento de ensaio 
mundial de veículos ligeiros (WLTP).
Para os automóveis de passageiros não 
homologados nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, 
"emissões específicas de CO2" são as 
emissões de CO2 medidas pelo processo 
de medição estabelecido para os 
automóveis de passageiros no 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, ou 
segundo processos aprovados pela 
Comissão para o cálculo das emissões de 
CO2 desses automóveis de passageiros;
para efeitos da aplicação da presente 
alínea, as alterações aos procedimentos de 
medição previstos no Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e no Regulamento (CE) n.º 
692/2008 com entrada em vigor em 1 de 
janeiro de 2016 são aplicáveis nesse ano.»

Or. en
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Justificação

É amplamente aceite que o atual ciclo de ensaios não reflete corretamente as condições de 
condução reais. O novo procedimento WLTP progride satisfatoriamente e estima-se que seja 
concluído em 2014. A sua conclusão dará resposta a muitos dos problemas do atual ensaio 
NCCE. O novo ciclo e os novos procedimentos WLTP devem, desse modo, ser adotados a 
partir de 2016.

Alteração 83
Mario Pirillo

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, n.º 1, a alínea f) passa 
a ter a seguinte redação:
“f) “Emissões específicas de CO2”, as 
emissões de CO2 de um automóvel de 
passageiros medidas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
especificadas como as emissões mássicas 
(combinadas) no certificado de 
conformidade. Para os automóveis de 
passageiros não homologados nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 715/2007, 
“emissões específicas de CO2” são as 
emissões de CO2 medidas pelo processo 
de medição estabelecido para os 
automóveis de passageiros no 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, ou 
segundo processos aprovados pela 
Comissão para o cálculo das emissões de 
CO2 desses automóveis de passageiros;
para a aplicação desta disposição será 
utilizado o procedimento de ensaio WLTP 
em vez dos procedimentos de medição 
referidos anteriormente a partir de 1 de 
janeiro de 2017.”

Or. it
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Alteração 84
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 4.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«Para efeitos do cumprimento do objetivo 
de 95 g de CO2/km, devem ser tidos em 
conta todos os automóveis novos de 
passageiros matriculados por cada 
fabricante num determinado ano.»

Or. en

Justificação

A análise de antecedentes elaborada para a Comissão Europeia demonstrou que é possível 
concretizar o objetivo de 95 g de CO2/km em 2020, o que faz com que não seja necessária 
uma introdução progressiva.

Alteração 85
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. Para o cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada automóvel 
novo de passageiros com emissões 
específicas de CO2 inferiores a 35 g de 
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CO2/km equivale a 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e a 
1 automóvel de passageiros no período a 
partir de 2024.
1-A. O aumento do objetivo de emissões 
para cada fabricante resultante de 
cálculos efetuados com base em 
supercréditos deve ser limitado a 2 g de 
CO2/km.
1-B. Não deve ser possível transferir parte 
ou a totalidade dos supercréditos não 
utilizados de um ano civil para o ano civil 
seguinte.»

Or. en

Justificação

Os supercréditos podem ser utilizados para compensar as despesas incorridas no 
desenvolvimento de veículos hipocarbónicos, mas devem ser limitados para evitar o 
incumprimento do objetivo estabelecido. 

Alteração 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos
(1) No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50% do objetivo para as 
emissões específicas de cada fabricante 
nos termos do presente regulamento deve 
ser contabilizado como:
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- 3,5 automóveis em 2012;
- 3,5 automóveis em 2013;
- 2,5 automóveis em 2014;
- 2,5 automóveis em 2015;
- 2,5 automóveis em 2016;
- 2,5 automóveis em 2017;
- 2 automóveis em 2018;
- 2 automóveis em 2019;
- 2automóveis em 2020.
(1-A) Uma contabilização múltipla em 
conformidade com o n.º 1 será apenas 
efetuada quando as emissões específicas 
médias de CO2 de um fabricante no 
respetivo ano civil não ultrapassarem 15% 
do seu objetivo de emissões específicas.
(1-B) Entre 2016 e 2020, os fabricantes 
podem poupar os supercréditos previstos 
no n.º 1 no registo referido no artigo 8.º, 
n.º 3-A. Os supercréditos em excesso 
devem ser automaticamente inseridos no 
registo.
(1-C) Entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2023, os fabricantes podem 
pedir à Comissão que, aquando do cálculo 
das emissões específicas médias de CO2,
tenham em conta uma parte ou a 
totalidade dos supercréditos poupados em 
conformidade com o n.º 1, alínea b).»

Or. de

Justificação

Devem ser concedidos aos fabricantes incentivos destinados a reduzir, tanto quanto possível, 
as emissões de CO2 de veículos novos. Nesse sentido, as normas inflexíveis de pouco servem.  
Pelo contrário, os veículos que não ajudam um fabricante a atingir o seu objetivo devem ser 
igualmente incluídos no sistema de incentivos, a fim de promover inovações favoráveis ao 
ambiente. Uma vez que a redução de emissões é frequentemente conseguida a passos largos 
(por exemplo, quando são introduzidos novos tipos de motores), os fabricantes devem ter a 
possibilidade de optar por realizar poupanças a nível dos supercréditos.
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Alteração 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos
(1) No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g CO2/km deve ser 
contabilizado como:
- 3,5 automóveis em 2012;
- 3,5 automóveis em 2013;
- 2,5 automóveis em 2014;
- 2,5 automóveis em 2015;
- 2,5 automóveis em 2016;
- 2,5 automóveis em 2017;
- 2 automóveis em 2018;
- 2 automóveis em 2019;
- 1 automóvel em 2020.
(1-A) Uma contabilização múltipla em 
conformidade com o n.º 1 será apenas 
efetuada quando (com base nos 
multiplicadores) as emissões específicas 
médias de CO2 de um fabricante não 
ultrapassarem o seu objetivo de emissões 
específicas em mais de 2 g.
(1-B) Entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de 
dezembro 2019, os fabricantes podem 
pedir à Comissão que, aquando do cálculo 
das emissões específicas médias de CO2,
tenham em conta os supercréditos 
poupados em conformidade com o n.º 3.»
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Or. de

Justificação

Os supercréditos foram criados em 2009 como medida temporária, a fim de facilitar e 
acelerar a introdução de veículos hipocarbónicos. Este instrumento pode ser mantido, mas 
não deve servir para tornar o objetivo global menos rigoroso. Por este motivo, deve ser 
fixado um limite aplicável aos supercréditos, de modo a clarificar as implicações para o 
objetivo global. A presente alteração implica necessariamente a supressão do artigo 5.º-A.

Alteração 88
Jo Leinen

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 5.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«A aplicação de multiplicadores não 
implica necessariamente um aumento 
superior a 2 g de CO2/km no seu objetivo 
de emissões específicas.»

Or. en

Alteração 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No artigo 5.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«Os supercréditos aplicados nos termos do 
artigo 5.º podem não ser tidos em conta 
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após 2020.»

Or. en

Alteração 90
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A 

Texto da Comissão Alteração

(4) Após o artigo 5.º, é inserido o seguinte 
artigo:

Suprimido

Artigo 5.º-A
Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.
2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Or. en

Justificação

Para estimular o desenvolvimento e a comercialização de veículos hipocarbónicos, a UE 
deve estabelecer objetivos de CO2 ambiciosas para o período após 2020, ao invés de 
prejudicar o objetivo de emissões definido para 2020 através da contabilização dos veículos 
virtuais. A premissa de que as emissões dos carros elétricos e movidos a hidrogénio são nulas 
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favorece as tecnologias aplicadas, ao suprimir as emissões a montante.

Alteração 91
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A 

Texto da Comissão Alteração

(4) Após o artigo 5.º, é inserido o seguinte 
artigo:

Suprimido

Artigo 5.º-A
Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Or. en

Alteração 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
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Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A 

Texto da Comissão Alteração

(4) Após o artigo 5.º, é inserido o seguinte 
artigo:

Suprimido

«Artigo 5.º-A
Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.
2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Or. de

Alteração 93
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A 

Texto da Comissão Alteração

Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km

Regime bonus-malus para os veículos 
hipocarbónicos em consonância com o 
mercado

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 

1. Reconhecendo a desvantagem inicial 
dos elevados custos da inovação e do 
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passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

desenvolvimento para os fabricantes que 
investem em veículos hipocarbónicos, o 
objetivo de emissões de carbono 
mencionado no artigo 4.º para cada 
fabricante é ajustado da seguinte forma:

a) por cada ponto percentual em que a 
quota de veículos hipocarbónicos 
recentemente vendidos na frota de um 
fabricante seja inferior à quota média de 
mercado da União, o objetivo de CO2 
desse fabricante deve ser reduzido em 2 g 
de CO2/km.
b) por cada ponto percentual em que a 
quota de veículos hipocarbónicos 
recentemente vendidos na frota de um 
fabricante seja superior à quota média de 
mercado da União, o objetivo de CO2 
desse fabricante deve ser aumentado em 2 
g de CO2/km.

2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

2. Os Estados-Membros devem divulgar 
até 28 de fevereiro de cada ano o número 
de veículos hipocarbónicos de cada 
fabricante referente ao ano civil 
precedente.»

Or. en

Alteração 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

(4) Após o artigo 5.º, é inserido o seguinte 
artigo:

Suprimido

«Artigo 5.º-A
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Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.
2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Or. de

Alteração 95
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4) Após o artigo 5.º, é inserido o seguinte 
artigo:

Suprimido

«Artigo 5.º-A
Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
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período a partir de 2024.
2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Or. en

Alteração 96
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

(4) Após o artigo 5.º, é inserido o seguinte 
artigo:

Suprimido

«Artigo 5.º-A
Supercréditos para o objetivo de 95 g de
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.
2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»



PE506.077v01-00 60/111 AM\928120PT.doc

PT

Or. fr

Justificação

Os supercréditos podem pôr em causa o objetivo de redução das emissões de CO2 e devem, 
por conseguinte, ser suprimidos.

Alteração 97
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

(4) Após o artigo 5.º, é inserido o seguinte 
artigo:

Suprimido

«Artigo 5.º-A
Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.
2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Or. en

Justificação

Os supercréditos enfraquecem o objetivo de emissões específicas dos fabricantes, ao 
disponibilizarem licenças de emissão para a venda de veículos com emissões inferiores a 
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35 g  de CO2/km. O facto de, no presente regulamento, os veículos elétricos serem 
atualmente considerados veículos de emissões nulas é já um incentivo substancial, uma vez 
que as emissões «do poço à roda» dos veículos elétricos são significativamente mais altas do 
que 0 g de CO2/km. Os supercréditos acentuam a distorção da média das emissões 
específicas de CO2 e prejudicam a integridade ambiental do presente regulamento. Por 
conseguinte, devem ser revogados.

Alteração 98
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,5 automóveis de 
passageiros no período de 2015 a 2025.

A utilização de parte ou da totalidade dos 
créditos acumulados pode ocorrer em 
qualquer ano, durante o período de 2016 
a 2025.

Or. en

Alteração 99
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2 no período de 2020 a 
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passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

2023, cada automóvel novo de passageiros 
com emissões específicas de CO2 
inferiores a 35 g CO2/km deve ser 
contabilizado como:

- 1,3 automóveis de passageiros no que 
respeita aos fabricantes cujas vendas de 
automóveis novos com emissões 
específicas inferiores a 35 g de CO2/km 
representem entre 2% e 3% do total de 
vendas anuais;
- 1,5 automóveis de passageiros no que 
respeita aos fabricantes cujas vendas de 
automóveis novos com emissões 
específicas inferiores a 35 g de CO2/km 
representem entre 3% e 4% do total de 
vendas anuais;
- 1,7 automóveis de passageiros no que 
respeita aos fabricantes cujas vendas de 
automóveis novos com emissões 
específicas inferiores a 35 g de CO2/km
representem mais de 4% do total de 
vendas anuais.

Or. it

Alteração 100
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km ou que 
emita menos de 50% do valor de CO2 
expresso pelo seu objetivo de emissões 
específicas fixado na fórmula do anexo I, 
com um limite de 70 g de CO2/km, deve 
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período a partir de 2024. ser contabilizado como 2 automóveis de 
passageiros no período a partir de 2016. A 
utilização de parte ou da totalidade dos 
créditos acumulados pode ocorrer em 
qualquer ano, durante o período de 2016 
a 2025.

Or. fr

Alteração 101
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 2 automóveis de 
passageiros no período a partir de 2016.

Or. en

Alteração 102
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km ou que 
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contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

emita menos de 50% do valor de CO2 
expresso pelo seu objetivo de emissões 
específicas fixado na fórmula do anexo I, 
com um limite de 70 g de CO2/km, deve 
ser contabilizado como 1,5 automóveis de 
passageiros no período a partir de 2016.

Or. en

Justificação

Esta alteração estabelece um sistema ambicioso de supercréditos que encorajaria a indústria 
automóvel a investir na produção de veículos hipocarbónicos.

Alteração 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

Or. fr

Justificação

A fim de reduzir o custo de utilização dos veículos para os cidadãos e para ir ao encontro dos 
objetivos ambientais estabelecidos pela presente proposta, o supercrédito deve constituir um 
verdadeiro incentivo ao desenvolvimento de todos os tipos de veículos não poluentes 
(elétricos, híbridos, etc.). O limite máximo de 35g de CO2/km, tal como proposto, exclui tipos 
de tecnologias atualmente consideradas não poluentes e que também dão resposta à procura 
por parte do consumidor. Por conseguinte, o limite máximo deve ser aumentado.
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Alteração 104
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Suprimido

Or. en

Alteração 105
Mario Pirillo

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Suprimido

Or. it

Alteração 106
Françoise Grossetête
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por fabricante.

Suprimido

Or. fr

Alteração 107
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Suprimido

Or. en

Alteração 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
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Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Suprimido

Or. en

Alteração 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por fabricante.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A fim de reduzir o custo de utilização dos veículos para os cidadãos e para ir ao encontro dos 
objetivos ambientais estabelecidos pela presente proposta, o supercrédito deve constituir um 
verdadeiro incentivo ao desenvolvimento de todos os tipos de veículos não poluentes 
(elétricos, híbridos, etc.). A supressão dos limites máximos propostos incentivará os 
fabricantes a maximizarem o número de veículos não poluentes lançados no mercado e 
resolverá a questão do preço dos combustíveis para o consumidor.
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Alteração 110
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo) 
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 5.º-A, é inserido o 
seguinte número:
«2-A. A aplicação de multiplicadores não 
implica necessariamente um aumento 
superior a 2 g de CO2/km no seu objetivo 
de emissões específicas.»

Or. en

Alteração 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) No artigo 5.º-A, é inserido o 
seguinte número:
«2-B. «Os supercréditos aplicados nos 
termos do artigo 5.º podem não ser tidos 
em conta após 2020.»

Or. en

Alteração 112
Mario Pirillo

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
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Regulamento 2009/443/CE
Artigo 5-A  – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 5.º-A, a seguir ao n.º 2 é 
aditado o seguinte número:
“2-A. Até 28 de fevereiro de cada ano 
após o ano de entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão 
determinará se o volume total de 
supercréditos concedidos altera 
substancialmente o objetivo de emissões 
fixado no artigo 1.º. Se esse objetivo for 
reduzido em mais de 2 g de CO2/km, o 
fator de multiplicação definido no artigo 
5.º, n.º 1 do presente regulamento será 
fixado em 1 automóvel de passageiros 
para esse ano. 

Or. it

Alteração 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O artigo que se segue é aditado após 
o artigo 7.º:
“Artigo 7.º-A
Conformidade em circulação
1. As disposições de conformidade em 
circulação devem garantir tanto nas 
emissões reais de CO2 como o consumo 
de combustível real dos automóveis novos 
de passageiros durante a sua vida de 
serviço normal em condições de utilização 
normais.
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2. A conformidade em circulação 
relativamente às emissões de CO2 será 
determinada para todos os automóveis 
novos de passageiros num relatório de 
ensaio elaborado por um organismo 
terceiro certificado independente.
3. Se as emissões de CO2 medidas durante 
os ensaios que refletem as condições 
normais de utilização ultrapassarem em 
mais de 4% as emissões específicas de 
CO2 indicadas pelo fabricante nos termos 
do artigo 8.º, n.º 2 do regulamento, a 
Comissão recalcula as emissões 
específicas de CO2 do fabricante com 
base nesse valor.” 

Or. it

Alteração 114
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 8.º, n.º 4, o parágrafo 3 
passa a ter a seguinte redação:
«O registo e a notificação são colocados à 
disposição do público. A informação 
registada por cada Estado-Membro de 
acordo com o número 1 deve ser colocada 
à disposição do público, 
independentemente da respetiva inclusão 
no registo.»

Or. en

Justificação

O processo de monitorização e de notificação é crucial para averiguar o cumprimento dos 
objetivos de emissões. O público deve poder acompanhar e participar em cada fase deste 
processo.
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Alteração 115
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) No artigo 8.º, é inserido o seguinte 
número:
«4-A. Quando, na sequência da 
verificação de conformidade da produção, 
um Estado-Membro determinar, nos 
termos do artigo 12.°, n.º 3, da Diretiva 
2007/46/CE, que as emissões de CO2 de 
um veículo de produção se afastam 
significativamente do tipo homologado, 
essa diferença deve ser comunicada à 
Comissão, juntamente com os dados 
pormenorizados especificados no Anexo 
II do presente regulamento, e publicada 
de acordo com o artigo 10.º. As emissões 
de CO2 específicas para o tipo de veículo 
para o qual foi apurada a diferença 
devem ser ajustadas, tendo em conta o 
desvio, para o cálculo das emissões 
específicas médias de CO2 no ano civil 
seguinte. A Comissão deve alterar o seu 
Regulamento (UE) n.º 1014/20101de 
controlo com disposições adequadas para 
assegurar o cumprimento deste número.»
_________
1 JO L 293 de 11.11.2010, p. 15.

Or. en

Justificação

É amplamente aceite que o atual ciclo de ensaios não reflete corretamente as condições de 
condução reais. A informação disponibilizada aos consumidores é, por conseguinte, 
incorreta e enganadora. Devem tomar-se medidas para assegurar que as avaliações 
efetuadas reflitam de forma mais aproximada as emissões reais. Estas medidas serão ainda 
necessárias aquando da adoção do novo procedimento WLDT.
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Alteração 116
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 8.º, é inserido o seguinte 
número:
«4-A. Quando, na sequência da 
verificação de conformidade da produção, 
um Estado-Membro determinar, nos 
termos do artigo 12.°, n.º 3, da Diretiva 
2007/46/CE, que as emissões de CO2 de 
um veículo de produção se afastam 
significativamente do tipo homologado, 
essa diferença deve ser comunicada à 
Comissão, juntamente com os dados 
pormenorizados especificados no Anexo 
II do presente regulamento.
As emissões de CO2 específicas para o 
tipo de veículo para o qual foi apurada a 
diferença devem ser ajustadas em 
conformidade aquando do cálculo das 
emissões específicas médias de CO2 no 
ano civil seguinte.»

Or. en

Alteração 117
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 8 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) No artigo 8.º, é inserido o seguinte 
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número:
«4-B. A Comissão deve monitorizar os 
valores reais de emissões de CO2 
comunicados, por tipo de veículo e 
fabricante, com base nas melhores fontes 
de informação disponíveis, e publicar, nos 
seus relatórios anuais de 
acompanhamento, uma comparação com 
os valores de homologação.»

Or. en

Alteração 118
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 4-C (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(4-C) No artigo 8.º, n.º 5, o parágrafo 2 
passa a ter a seguinte redação:
«A Comissão examina as notificações 
dos fabricantes e, até 31 de outubro, 
confirma ou altera os cálculos 
provisórios a que se refere o n.º 4. As 
notificações dos fabricantes e as 
confirmações ou alterações da Comissão 
nos termos deste número, bem como as 
notificações da Comissão de acordo com o 
n.º 6, devem ser divulgadas.»

Or. en

Justificação

O processo de monitorização e de notificação é crucial para averiguar o cumprimento dos 
objetivos de emissões. O público deve poder acompanhar e participar em cada fase deste 
processo.



PE506.077v01-00 74/111 AM\928120PT.doc

PT

Alteração 119
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 8 – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão adota regras 
pormenorizadas relativas aos 
procedimentos de vigilância e 
comunicação de dados ao abrigo do 
presente artigo e à aplicação do anexo II 
por meio de atos de execução. Tais atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 14.º, n.º 2.

9. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 14.º-A relativos aos 
procedimentos de vigilância e 
comunicação de dados ao abrigo do 
presente artigo e à aplicação do anexo II.

Or. en

Alteração 120
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No artigo 9.º, n.º 2, a alínea b) passa 
a ter a seguinte redação:
«A partir de 2009:
(Emissões excedentárias × 130 €/g 
CO2/km) × número de automóveis novos 
de passageiros.»

Or. en

Alteração 121
Thomas Ulmer
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Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota as disposições 
pormenorizadas relativas à cobrança de 
taxas sobre as emissões excedentárias ao 
abrigo do n.º 1 por meio de atos de 
execução. Tais atos de execução devem 
ser adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 2.

3. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 14.º-A referentes às
disposições relativas à cobrança de taxas 
sobre as emissões excedentárias ao abrigo 
do n.º 1.

Or. en

Alteração 122
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a-A) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

a-A) No n.º 4, o parágrafo 1 passa a ter a 
seguinte redação:
«Podem requerer derrogações ao 
objetivo de emissões específicas 
calculado nos termos do anexo I os 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 
ligadas, por 10 000 a 100 000 automóveis 
novos de passageiros matriculados por 
ano civil na União.»

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma redução total progressiva das emissões de CO2 na frota automóvel, a 
derrogação concedida aos fabricantes especializados será reduzida a partir de 2020 para 
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atingir 100 000 até 2030.

Alteração 123
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 7 – alínea c-A) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) No n.º 4, parágrafo 2, é inserida a 
seguinte alínea:
«c-A) Se o pedido estiver relacionado com 
o ponto 1, alínea c) do anexo I, um 
objetivo que corresponda a uma redução 
de 65% em relação às emissões 
específicas médias de CO2 em 2007 ou, 
caso seja apresentado um pedido único 
para várias empresas ligadas, uma 
redução de 65% em relação à média das 
emissões específicas médias de CO2 
dessas empresas em 2007.»

Or. en

Alteração 124
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O artigo 12.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:
«A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as 
reduções de CO2 obtidas através da 
utilização de tecnologias inovadoras.
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A apreciação das tecnologias tem de 
incluir, no mínimo, um relatório de 
verificação elaborado por um serviço 
técnico, tal como especificado no artigo 
7.º do Regulamento (UE) N.º 725/2011.
A contribuição total dessas tecnologias 
para reduzir o objetivo de emissões 
específicas de um fabricante não pode 
ultrapassar 4 g de CO2/km.»

Or. en

Justificação

Embora as inovações ecológicas promovam e encorajem a inovação automóvel, não 
representam a condução em condições reais e geram sentimentos de confusão nos 
consumidores e transparência insuficiente acerca dos níveis de CO2 dos fabricantes.

Alteração 125
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 12.º, o parágrafo 1 passa 
a ter a seguinte redação:
«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 objetivo de emissões 
específicas de um fabricante não pode 
ultrapassar 3 g de CO2/km.»

Or. fr

Alteração 126
Mario Pirillo
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Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O artigo 12.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:
“A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as 
reduções de CO2 obtidas através da 
utilização de tecnologias inovadoras.
Essas tecnologias só serão tomadas em 
consideração se a metodologia utilizada 
para as avaliar for capaz de produzir 
resultados que possam ser verificados, 
repetidos e comparados.
A contribuição total dessas tecnologias 
para a redução das emissões específicas 
de um fabricante não pode ultrapassar 
7g de CO2/km.
Essa contribuição será creditada a cada 
fabricante proporcionalmente à 
percentagem de veículos da sua frota 
onde são utilizadas essas tecnologias 
inovadoras.”

Or. it

Alteração 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 12 – n.º 2 – primeira frase

Texto da Comissão Alteração

“A Comissão deve adotar as disposições de 
execução relativas ao procedimento de 
aprovação das tecnologias inovadoras a 

“A Comissão deve adotar as disposições de 
execução relativas ao procedimento de 
aprovação das tecnologias inovadoras a 
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que se refere o n.º 1 por meio de atos de 
execução. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 14.º, n.º 2, do 
presente regulamento.”

que se refere o n.º 1 por meio de atos de 
execução. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 14.º, n.º 2, do 
presente regulamento. A criação dos 
chamados empregos verdes, na União 
Europeia, será tida em conta como 
elemento positivo diferenciador para a 
aprovação das tecnologias inovadoras ou 
pacotes tecnológicos inovadores.”

Or. pt

Alteração 128
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea -a) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 2, o parágrafo 1 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. Até 31 de outubro de 2014 e 
posteriormente de três em três anos, 
devem ser aprovadas alterações ao 
Anexo I a fim de ajustar o número F0, a 
que se refere esse anexo, à superfície 
média de apoio das rodas dos automóveis 
novos de passageiros nos três anos civis 
anteriores.»

Or. en

Justificação

A massa do veículo não constitui um bom indicador da sua utilidade e, por conseguinte, não 
deve ser utilizada para definir os objetivos de emissões específicas. Pelo contrário, a 
superfície de apoio das rodas (largura de via x distância entre eixos) constitui um melhor 
parâmetro de utilidade: é mais neutro, estável e reflete melhor a utilidade do automóvel. Os 
compradores de automóveis escolhem o carro em função da dimensão e não do peso. Um 
regulamento que tenha como base a superfície de apoio das rodas reconheceria o esforço dos 
fabricantes na redução do peso dos seus automóveis.
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Alteração 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea -a) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 2, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:
«(2) Até 31 de outubro de 2014 e 
posteriormente de três em três anos, 
devem ser aprovadas alterações ao 
anexo I a fim de ajustar os números M0 
e F0, a que se refere esse anexo, à massa 
média ou à superfície de apoio das rodas 
dos automóveis novos de passageiros nos 
três anos civis anteriores.

Or. de

Justificação

A utilização da superfície de apoio das rodas como parâmetro de utilidade iria contrariar a 
tendência dos veículos para se tornarem cada vez mais pesados e encorajaria os fabricantes 
a conceber modelos mais ligeiros, para os quais não há quaisquer incentivos atualmente.

Alteração 130
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea -a) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 2, o parágrafo 1 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. Até 31 de outubro de 2014 e 
posteriormente de três em três anos, 
devem ser aprovadas alterações ao 
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Anexo I a fim de ajustar o número F0, a 
que se refere esse anexo, à superfície 
média de apoio das rodas dos automóveis 
novos de passageiros nos três anos civis 
anteriores.»

Or. en

Alteração 131
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea -a) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 2, o primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:
«2. Até 31 de outubro de 2014 e 
posteriormente de três em três anos, 
devem ser aprovadas alterações ao 
anexo I a fim de ajustar o número F0, a 
que se refere esse anexo, à superfície
média de apoio das rodas dos automóveis 
novos de passageiros nos três anos civis 
anteriores.»

Or. fr

Alteração 132
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea a-A) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 3, o primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:
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«3. A partir de 2012, a Comissão 
procede a uma avaliação de impacto 
destinada a rever, até 2014, nos termos 
do n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento 
(CE) n.º 715/2007, os procedimentos de 
medição das emissões de CO2 previstos 
nesse regulamento. A Comissão 
apresenta, nomeadamente, propostas 
adequadas para adaptar os 
procedimentos de modo a refletir 
adequadamente o comportamento real 
dos automóveis em relação às emissões 
de CO2. Os procedimentos revistos devem 
ser aplicados, no máximo, até 2017. A 
Comissão assegura a revisão periódica 
desses procedimentos.»

Or. fr

Alteração 133
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea a-A) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) No artigo 3.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«Com o objetivo de garantir que as 
emissões reais são refletidas 
adequadamente e que os valores de CO2 
medidos são rigorosamente comparáveis, 
a Comissão deve em conformidade com o 
artigo 14.°, n.º 3 do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 assegurar que os elementos do 
procedimento de ensaio que têm uma 
influência significativa nas emissões de 
CO2 medidas sejam rigorosamente 
definidos, a fim de evitar a utilização das 
flexibilidades do ciclo de ensaios pelos 
fabricantes.
Quando for permitida uma variação 
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nalgum dos fatores no contexto do 
processo de ensaio global que influencie 
as emissões de CO2 medidas, a Comissão 
deve assegurar a inclusão de um cálculo 
de ajustamento para cada uma dessas 
variáveis nos processos de ensaio, que 
devem ser utilizados para ajustar os 
valores medidos, de modo a compensar a 
variação em certos fatores e normalizar as 
emissões medidas.»

Or. en

Alteração 134
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea a-B) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

a-B) No artigo 3.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
«Para fins de verificação da 
conformidade das emissões de CO2 de 
veículos de produção com os valores do 
tipo homologado, cumpre assegurar que 
os valores de resistência aerodinâmica e 
ao rolamento são obtidos pelo veículo 
cuja conformidade da produção é 
verificada.»

Or. en

Justificação

A experiência sugere que frequentemente não é possível reproduzir os valores originais do 
ensaio de movimento por inércia com um veículo de produção. Por conseguinte, é crucial que 
o veículo cuja conformidade da produção esteja a ser verificada seja submetido a um ensaio 
de movimento por inércia, para determinar a sua resistência aerodinâmica e ao rolamento e 
fornecer os valores para o ensaio dinamométrico, que constitui parte do teste de 
conformidade da produção.
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Alteração 135
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 3, é suprimido o segundo 
parágrafo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com o regulamento vigente, é adequado preservar a obrigação da 
Comissão de rever os procedimentos de medição das emissões de CO2, de modo a refletir 
corretamente as emissões de CO2 reais dos veículos e a incluir no ciclo de ensaios as 
tecnologias inovadoras aprovadas, de acordo com o definido no artigo 12.º. Por motivos de 
coerência, a partir da data de aplicação não devem ser aprovadas tecnologias inovadoras.

Alteração 136
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 3, é suprimido o segundo
parágrafo.

Suprimido

Or. fr

Alteração 137
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b-A) (nova)
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Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) No artigo 3.º, é inserido o seguinte 
parágrafo: 
«A fim de garantir que as emissões reais 
sejam refletidas adequadamente e que os 
valores de CO2 medidos sejam 
rigorosamente comparáveis, a Comissão 
assegura em conformidade com o artigo 
14.°, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 que os elementos do 
procedimento de ensaio que tenham uma 
influência significativa nas emissões de 
CO2 medidas sejam rigorosamente 
definidos. Para fins de verificação da 
conformidade das emissões de CO2 de 
veículos de produção com os valores do 
tipo homologado, cumpre assegurar que 
os valores de resistência resultantes do 
ensaio de movimento por inércia, para 
determinar o ensaio dinamométrico, 
sejam obtidos pelo veículo cuja 
conformidade da produção é verificada.»

Or. en

Justificação

É amplamente aceite que o atual ciclo de ensaios não reflete corretamente as condições de 
condução reais. A informação disponibilizada aos consumidores é, por conseguinte, 
incorreta e enganadora. Devem tomar-se medidas para assegurar que as avaliações 
efetuadas reflitam de forma mais aproximada as emissões reais.  Estas medidas serão ainda 
necessárias aquando da adoção do novo procedimento WLDT.

Alteração 138
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b-A) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserido o seguinte n.º 3-A:
«3-A. A Comissão aprecia a vantagem de 
os valores de CO2 indicados para 
homologação incluírem as emissões 
resultantes da utilização dos principais 
dispositivos do veículo consumidores de 
energia e, se necessário, elabora 
propostas para que essa medida entre em 
vigor no período após 2020.»

Or. en

Justificação

Os equipamentos que consomem energia, tais como os equipamentos de ar condicionado e as 
luzes atualmente não são ativados durante os processos de ensaio e contribuem para a 
diferença entre os valores de emissão homologados e os valores de emissão reais, induzindo 
os consumidores em erro. 

Alteração 139
Mario Pirillo

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

 5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020, tendo devidamente em 
conta a possibilidade de fixar um objetivo 
uniforme para todos os fabricantes.

Or. it
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Alteração 140
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve conduzir um estudo 
pormenorizado sobre o objetivo de 60 g de 
CO2/km para 2025, que inclua os 
objetivos de emissões específicas, as 
formas de consecução e outros aspetos do 
presente regulamento a fim de avaliar se os 
objetivos são adequados ou se deverão ser 
inferiores, tendo em conta o uso de 
tecnologias hipocarbónicas e a sua 
adoção ou as alterações dos objetivos das 
políticas para as alterações climáticas. 
Enquanto parte desse estudo, a Comissão 
deve apresentar um relatório sobre as 
emissões a montante dos automóveis de 
passageiros e pode, se for caso disso, 
apresentar propostas relativas à forma 
como essas emissões devem ser tidas em 
conta neste regulamento.

Or. en

Alteração 141
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
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regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020, nomeadamente um 
objetivo de 60g de CO2/km para 2025.

Or. fr

Alteração 142
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento e apresentar uma proposta 
legislativa ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre:

- os objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020;

- a apreciação de um objetivo uniforme 
para todos os fabricantes de veículos, 
dispensando o critério da utilidade;
- a apreciação, se for caso disso, de um 
objetivo modulado com base no critério da 
utilidade, na superfície de apoio das rodas 
e nos mais recentes dados disponíveis em 
matéria da frota europeia de veículos a 
motor;
- a apreciação de uma redução contínua, 
progressiva e plurianual do objetivo de 
emissões de CO2 para o período após 
2020, que inclua, se for casa disso, um 
sistema de capitalização ("banking");
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- as modalidades de introdução do novo 
ciclo de ensaios, mais representativo das 
condições reais de circulação europeias, 
de uma forma abrangente e adequada ao 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, ao 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 e à 
revisão conjunta da Diretiva 1999/94/CE 
relativa à rotulagem das emissões de CO2.

Or. fr

Justificação

Para o período posterior a 2020, por razões de equidade e de eficácia, deve propor-se o 
estabelecimento de um objetivo idêntico de emissões de CO2 para todos os fabricantes.  A 
Comissão deve apresentar, antes do final de 2014, uma proposta legislativa global que inclua 
uma revisão do ciclo de ensaios e abranja tanto as emissões de CO2 como as normas para as 
emissões Euro, assim como uma diretiva relativa à emissão de CO2 com base na rotulagem 
dos veículos.

Alteração 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

5. Até 31 de dezembro de 2015, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020. Os objetivos de 
emissões para o período após 2020 devem 
ser estabelecidos tendo em conta os novos 
procedimentos de medição das emissões 
de CO2 referidos no n.º 3. Esses novos 
procedimentos devem ser definidos e 
aplicados até 31 de dezembro de 2014.

Or. en



PE506.077v01-00 90/111 AM\928120PT.doc

PT

Alteração 144
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

5. Até 1 de janeiro de 2018, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 
específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento, 
com o objetivo de definir:

- as formas de consecução, até 2025, do 
objetivo de longo prazo de 70 g de 
CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia; e
- os aspetos da aplicação desse objetivo, 
nomeadamente o prémio sobre 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 que seja tão neutra quanto 
possível do ponto de vista da concorrência 
e que seja socialmente equitativa e 
sustentável.

Or. en

Alteração 145
Elena Oana Antonescu
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Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.»

5. Até 2017, o mais tardar, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 
específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento a 
fim de estabelecer os objetivos de emissões 
de CO2 para os automóveis novos de 
passageiros para o período após 2020 e não 
antes de o novo ciclo e os novos 
procedimentos de ensaio terem sido 
completamente definidos e aplicados e os 
primeiros resultados terem sido avaliados.

Or. en

Alteração 146
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.»

5. Até 31 dezembro 2015, a Comissão deve 
rever os objetivos de emissões específicas, 
as formas de consecução e outros aspetos 
do presente regulamento a fim de 
estabelecer os objetivos de emissões de 
CO2 para os automóveis novos de 
passageiros para o período após 2020.»

Or. en

Justificação

De preferência, até ao final de 2017, devem ser adotados novos objetivos para o período após 
2020, a fim de assegurar que a indústria automóvel dispõe de tempo suficiente para cumprir 
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esses objetivos. Por esse motivo, a Comissão deve propor uma revisão dos objetivos até ao 
final de 2015.

Alteração 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

5. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020. Caso a introdução de 
um novo procedimento de ensaio 
regulamentar suscite alterações, estas 
serão tidas em conta nas medidas 
aplicadas nos termos do artigo 13.º, n.º 7.

Or. de

Justificação

A evolução do mercado deve ser acompanhada antes da fixação de um objetivo a longo 
prazo. Seria demasiado prematuro fixar um novo valor limite em 2014, o qual apenas 
entraria em vigor após 2020, uma vez que ainda não é claro que tecnologias serão 
estabelecidas no mercado. As alterações do procedimento de ensaio regulamentar 
influenciam os objetivos de emissões. Os objetivos devem, por isso, ser revistos caso seja 
introduzido um novo procedimento.

Alteração 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.»

5. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período a partir de 2030.

Or. en

Justificação

Para permitir que a indústria automóvel e de componentes realize investimentos e inovações 
a longo prazo, é necessário ter em conta que os ciclos de vida variam entre 5 e 7 anos, para 
automóveis de passageiros, e são superiores a 10 anos, para carrinhas (EAMA). É, por 
conseguinte, pertinente acordar em 2017um objetivo para 2030.

Alteração 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020, assim como uma meta 
de 70 g de CO2/km para 2025.

Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, a Comissão deverá 
apresentar uma proposta de alteração do 
presente regulamento que seja tão neutra 
quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
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equitativa e sustentável. As propostas de 
alteração do presente regulamento têm de 
ser coerentes com a relação 
custo-eficácia, de modo a atingir os 
objetivos a longo prazo da União para 
2025, e devem implicar um igual nível de 
ambição no que toca aos automóveis de 
passageiros e aos veículos ligeiros.

Or. en

Alteração 150
Sophie Auconie

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.»

5. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.»

Or. fr

Justificação

Antes de rever estas disposições, a Comissão deve aguardar até terem sido definidos os novos 
procedimentos de ensaio e ser possível ter uma melhor perceção dos progressos tecnológicos 
em curso. A Comissão poderá, então, proceder a uma melhor apreciação da situação e das 
subsequentes possibilidades de redução das emissões de CO2.

Alteração 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
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Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020. Essa revisão terá como 
finalidade fixar um objetivo situado entre 
65 g e 75 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, para o 
período após 2025. Com base nessa 
revisão que deve incluir uma avaliação 
global do impacto na indústria automóvel 
e nas indústrias que desta dependem a 
Comissão deve apresentar, se for caso 
disso, uma proposta de alteração do 
presente regulamento, de uma forma 
rentável e tão neutra quanto possível do 
ponto de vista da concorrência e que 
assegure a consecução dos objetivos a 
longo prazo da União relativos à luta 
contra as alterações climáticas.

Or. de

Justificação

É importante fixar os objetivos numa fase inicial, a fim de proporcionar segurança ao setor 
em matéria de planeamento. No entanto, atualmente é difícil indicar ao certo qual será o 
objetivo adequado. Por conseguinte, é razoável indicar um intervalo dentro do qual será 
oportunamente fixado o objetivo. De acordo com vários estudos e peritos, os objetivos 
situados entre 65 g e 75 g de CO2/km são realistas.

Alteração 152
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c-A) (nova)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Após o n.º 6 é aditado o seguinte 
número:
«(6-A) Até 2016, a Comissão publica um 
relatório que examine o desenvolvimento 
de combustíveis alternativos e as emissões 
desde a fonte com eles relacionadas. 
Nesse relatório, a Comissão apresentará 
propostas quanto à possibilidade de as 
emissões geradas através do recurso aos 
denominados veículos de emissões zero 
poderem ser tidas em conta no presente 
regulamento e de que modo.»

Or. de

Justificação

O Regulamento n.º 443/2009 diz respeito apenas aos gases de escape do veículo e não às 
emissões geradas pela produção de eletricidade ou de hidrogénio para os denominados 
veículos de emissões zero, ainda que os seus níveis de emissões reais possam ser 
consideravelmente superiores. Para garantir que os fabricantes escolhem sistemas de 
propulsão que produzam as emissões globais mais baixas, o presente regulamento deve ter 
em conta todas as emissões desde a fonte, à semelhança da prática comum nos EUA.

Alteração 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 10 – alínea d)
Regulamento 2009/443/CE
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 14.º-A para adaptar as 
fórmulas do anexo I de modo a refletir 
qualquer alteração no procedimento de 
ensaio regulamentar para a medição das 
emissões específicas de CO2 a que se refere 
o Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008,

7. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento de comité previsto no artigo 
14.º, deve apresentar ao Parlamento e ao 
Conselho propostas no sentido de refletir 
qualquer alteração no procedimento de 
ensaio regulamentar para a medição das 
emissões específicas de CO2 a que se refere 
o Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008. Nesse 
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assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade diferente 
ao abrigo dos antigos e dos novos 
procedimentos de ensaio têm um rigor 
comparável.

contexto, deve assegurar, na medida do 
possível, que os requisitos de redução 
aplicáveis a fabricantes e veículos de 
utilidade diferente ao abrigo dos antigos e 
dos novos procedimentos de ensaio têm um 
rigor comparável. As discrepâncias em 
relação aos objetivos de emissões 
específicas de CO2 resultantes da 
introdução de um novo sistema de ensaio 
devem ser compensadas mediante um 
programa de adaptação real, que abranja 
todas as categorias, tecnologias e 
fabricantes de veículos. Ao mesmo tempo, 
a Comissão deve proporcionar aos 
fabricantes a possibilidade de, até 2020, 
proporem fatores de conversão específicos 
para diferentes modelos, variantes e 
versões, com base em medições 
comparáveis que poderiam ser utilizados 
para efeitos de acompanhamento, em vez 
das adaptações propostas pela Comissão. 
Para tal, a Comissão deve apresentar 
propostas adequadas de alteração dos 
artigos 3.º e 8.º.

Or. de

Justificação

Para efeitos de transparência e de legitimação democrática, as alterações do ciclo de ensaios 
devem ser introduzidas mediante um procedimento de comité. Um programa de adaptação 
deve compensar as discrepâncias em relação aos objetivos resultantes da introdução de um 
novo procedimento de ensaio. A possibilidade oferecida aos fabricantes permitiria que estes 
corrigissem temporariamente as discrepâncias em relação ao método da Comissão, que são 
demasiado grandes para poderem ser abordadas pelo procedimento de acompanhamento.

Alteração 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) No anexo I, o ponto 1, alínea b), 
passa a ter a seguinte redação:
«b) A partir de 2016, será aplicável uma 
das seguintes fórmulas:
(i) Emissões específicas de CO2 = 130 + a 
× (M – M0)
Em que:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor a = 0,0457 adotado nos 
termos do artigo 13.º, n.º 2.
(ii) Emissões específicas de CO2 = 130 + b 
× (F – F0)
Em que:
F = Superfície de apoio das rodas do 
veículo em metros quadrados (m2)
F0 = o valor b = 17,6 adotado nos termos 
do artigo 13.º, n.º 2»

Or. de

Justificação

Os fabricantes basearam o seu planeamento para 2015 no atual parâmetro de massa. Por 
esse motivo, é proposto um sistema de alternância com base no qual a superfície de apoio das 
rodas poderá ser utilizada como alternativa à massa (ou seja, a introdução progressiva do 
parâmetro da superfície de apoio das rodas) a partir de 2016. O valor de b (17,6) resulta da 
avaliação de impacto da Comissão e corresponde a uma inclinação de 60% (atribuição 
equitativa do ónus aos fabricantes).

Alteração 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) 



AM\928120PT.doc 99/111 PE506.077v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

c) A partir de 2020: c) A partir de 2020, será aplicável uma das 
seguintes fórmulas:

(i) Emissões específicas de CO2 = 95 + b × 
(F – F0)
Em que:
F = Superfície de apoio das rodas do 
veículo em metros quadrados (m2)
F0 = o valor b = 17,6 adotado nos termos 
do artigo 13.º, n.º 2.

Emissões específicas de CO2 = 95 + a × (M 
– M0)

(ii) Emissões específicas de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Em que: Em que:

M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)
M0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

M0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Justificação

Os fabricantes basearam o seu planeamento para 2015 no atual parâmetro de massa. Por 
esse motivo, é proposto um sistema de alternância com base no qual a superfície de apoio das 
rodas poderá ser utilizada como alternativa à massa (ou seja, a introdução progressiva do 
parâmetro da superfície de apoio das rodas) a partir de 2016. O valor de b (17,6) resulta da 
avaliação de impacto da Comissão e corresponde a uma inclinação de 60% (atribuição 
equitativa do ónus aos fabricantes).

Alteração 156
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

 Emissões específicas de CO2 = 95 + a × Emissões específicas de CO2 = 80 + a × 
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(M – M0) (F – F0)

Or. en

Alteração 157
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

 Emissões específicas de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Emissões específicas de CO2 = 70 + a × 
(M – M0)

Or. en

Justificação

Em junho de 2012, o Bundestag alemão convidou o governo federal a apoiar o ambicioso 
objetivo europeu de 70 g de CO2/km em 2020, o que apoiaria metas europeias em matéria de 
clima urgentes e mais ambiciosas.

Alteração 158
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

 Emissões específicas de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Emissões específicas de CO2 = 95 + a × 
(F – F0)

Or. en

Justificação

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
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wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Alteração 159
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) - fórmula

Texto da Comissão Alteração

 Emissões específicas de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Emissões específicas de CO2 = 95 + a × (F
– F0)

Or. fr

Alteração 160
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – definição do valor "M"

Texto da Comissão Alteração

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = superfície de apoio das rodas em
metros quadrados (m2)
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa.)

Or. en
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Justificação

A massa do veículo não constitui um bom indicador da sua utilidade e, por conseguinte, não 
deve ser utilizada para definir os objetivos de emissões específicas. A superfície de apoio das 
rodas (largura de via x distância entre eixos) é um indicador mais neutro, estável e reflete 
melhor a utilidade do automóvel. Um regulamento baseado na superfície de apoio das rodas 
proporcionará aos fabricantes o pleno reconhecimento dos seus esforços com vista a tornar 
os automóveis mais leves e conduzirá a uma redução dos custos que resultam do 
cumprimento dos objetivos para 2020.

Alteração 161
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – definição do valor "M"

Texto da Comissão Alteração

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = Superfície de apoio das rodas do 
veículo em metros quadrados (m2)

Or. en

Justificação

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Alteração 162
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo 1 – ponto 1 – alínea c) – definição do valor "M"
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Texto da Comissão Alteração

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = Superfície de apoio das rodas do 
veículo em metros quadrados (m2)

Or. fr

Alteração 163
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – definição do valor "M0"

Texto da Comissão Alteração

M0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

F0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

Or. en

Alteração 164
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – definição do valor "M0"

Texto da Comissão Alteração

M0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

F0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

Or. en

Justificação

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
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footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Alteração 165
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – definição do valor "M0"

Texto da Comissão Alteração

M0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

F0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

Or. fr

Alteração 166
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – valor de "a" na fórmula

Texto da Comissão Alteração

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Justificação

Inclinação correspondente a 60 % com base na frota de 2009.

Alteração 167
Sabine Wils
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Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – valor de "a" na fórmula

Texto da Comissão Alteração

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Justificação

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Alteração 168
Sabine Wils

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – valor de "a" na fórmula

Texto da Comissão Alteração

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Justificação

O aumento da penetração no mercado pela tecnologia dos veículos hipocarbónicos torna o 
parâmetro de utilidade e a inclinação desnecessários, já que os fabricantes conseguem 
alcançar taxas de emissão nulas. 
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Alteração 169
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulmento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – valor da letra "a" na fórmula

Texto da Comissão Alteração

 a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Justificação

Será mais correto utilizar os dados da frota automóvel de 2009, ao invés dos da frota de 
2006, na definição do coeficiente "a", inclinação da curva de repartição dos esforços entre 
fabricantes automóveis.

Alteração 170
Corinne Lepage

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – valor da letra "a" na fórmula

Texto da Comissão Alteração

 a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Justificação

O valor a = 17,6 procede da avaliação de impacto da Comissão e corresponde a uma 
inclinação de 60%. Segundo o relatório da Agência Europeia do Ambiente, intitulado 
"Monitorização das emissões de CO2 dos automóveis de passageiros na UE: síntese de dados 
para 2011", a superfície média de apoio das rodas dos automóveis novos de passageiros 
registados nesse ano era de 3.97 m2, o que sugere um F0 inicial no valor de 3,97.

Alteração 171
Sabine Wils
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Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No Anexo I, ponto 1, é inserida a 
seguinte alínea:
«c-A) A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 50 + a × 
(M – M0)
Em que:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor adotado nos termos do 
artigo 13.º, n.º 2
a =  inclinação de 50 %.»

Or. en

Justificação

Em junho de 2012, o Bundestag alemão convidou o governo federal a apoiar o ambicioso 
objetivo europeu de 50 g de CO2/km em 2025, o que apoiaria metas europeias em matéria de 
clima urgentes e mais ambiciosas.

Alteração 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No Anexo I, ponto 1, é inserida a 
seguinte alínea:
«c-A) A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 65 + a × 
(M – M0)
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Em que:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor adotado nos termos do 
artigo 13.º, n.º 2
a = inclinação de 60 %.»

Or. en

Alteração 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No Anexo I, ponto 1, é inserida a 
seguinte alínea:
“c-A) A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 70 + a × 
(M – M0)
Em que:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor adotado nos termos do 
artigo 13.º, n.º 2
a = (*equivalente a uma inclinação de 
60 %).»

Or. en

Alteração 174
Rebecca Harms

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
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Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No Anexo I, ponto 1, é inserida a 
seguinte alínea:
"c-A) A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 60 + a × (F 
– F0)
Em que:
F = superfície de apoio das rodas em 
metros quadrados (m2)
F0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2
a = inclinação de 60 %»

Or. en

Alteração 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Ao anexo I é aditado o seguinte 
ponto:
«2-A. O fabricante deve aplicar o mesmo 
parâmetro de utilidade (massa do veículo 
ou superfície de apoio das rodas) a toda a 
sua frota de automóveis. O fabricante que 
tenha escolhido utilizar a superfície de 
apoio das rodas enquanto parâmetro de 
utilidade para determinar o cumprimento 
do respetivo objetivo de emissões 
específicas não poderá voltar a utilizar a 
massa do veículo nos anos seguintes.

Or. de
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Justificação

Se o setor automóvel pudesse escolher o parâmetro de utilidade para cada tipo de veículo da 
sua frota, a orientação geral da proposta seria prejudicada de forma considerável. Os 
fabricantes escolheriam simplesmente, para cada veículo, o parâmetro de utilidade, que 
implica menos esforços. Contudo, a redução do peso não seria incentivada enquanto 
abordagem geral.

Alteração 176
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No Anexo II, parte A, ponto 1, é 
inserida a seguinte alínea:
«f-A) potência útil máxima (kW);»

Or. en

Justificação

A potência útil máxima (kW) é um parâmetro importante, que afeta as emissões de CO2 dos 
veículos, e deve ser registada.

Alteração 177
Chris Davies

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 13-B (novo)
Regulamento 2009/443/CE
Anexo II – Parte A – ponto 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No Anexo II, parte A, ponto 1, é 
inserida a seguinte alínea:
«f-B) cilindrada (cm3).»

Or. en
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Justificação

A cilindrada é um parâmetro importante, que afeta as emissões de CO2 dos veículos, e deve 
ser registada.


