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Alteração 12
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 510/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2011, que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos 
veículos comerciais ligeiros novos como 
parte da abordagem integrada da União 
para reduzir as emissões de CO2 dos 
veículos ligeiros, a Comissão deve rever, 
caso seja confirmada a sua viabilidade, as 
formas de consecução do objetivo de 2020 
de 147 g de CO2/km, incluindo as fórmulas 
que constam do anexo I e as derrogações 
previstas no artigo 11.º. A proposta de 
alteração do regulamento deve ser tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência, socialmente equitativa e 
sustentável.

(1) Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 510/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2011, que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos 
veículos comerciais ligeiros novos como 
parte da abordagem integrada da União 
para reduzir as emissões de CO2 dos 
veículos ligeiros, a Comissão deve rever, 
caso seja confirmada a sua viabilidade, as 
formas de consecução do objetivo de 2020 
de 128 g de CO2/km, incluindo as fórmulas 
que constam do anexo I e as derrogações 
previstas no artigo 11.º. À luz dos 
desenvolvimentos tecnológicos, deve ser 
definido um objetivo de 128 g de CO2/km 
para 2020. Além disso, o objetivo de 128 g 
de CO2/km é conforme com a redução de 
27 % que será alcançada no que diz 
respeito às emissões de CO2 dos 
automóveis novos de passageiros, tal 
como previsto no Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de abril de 2009, que 
define normas de desempenho em matéria 
de emissões dos automóveis novos de 
passageiros como parte da abordagem 
integrada da Comunidade para reduzir as 
emissões de CO2 dos veículos ligeiros1. A 
proposta de alteração do regulamento deve 
ser tão neutra quanto possível do ponto de 
vista da concorrência, socialmente 
equitativa e sustentável.
________________
1 JO L 140 de 5.6.2009, p. 1.

Or. en
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Justificação

O objetivo proposto pela Comissão para 2020 corresponde a uma redução do objetivo de 
2015 em 16 % para os veículos comerciais ligeiros. No caso dos automóveis de passageiros, 
o objetivo para 2020 corresponde a uma redução de 27 %. O objetivo para os veículos 
comerciais ligeiros deve ser 128 g de CO2/km para que seja aplicado o mesmo nível de 
ambição independentemente do tipo de veículo.

Alteração 13
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os veículos comerciais ligeiros são 
uma das fontes com crescimento mais 
rápido de emissões de GEE nos 
transportes. Estas emissões aumentaram 
26 % entre 1995 e 2010 e representam 
agora 8 % das emissões do transporte 
rodoviário. A introdução de mais um 
objetivo de 85 g de CO2/km em 2025 é 
necessária a fim de assegurar um quadro 
de políticas previsíveis para os fabricantes 
de veículos no âmbito da necessária 
melhoria da eficiência dos combustíveis 
nos veículos para além de 2020 e em linha 
com a descarbonização no setor dos 
transportes, integrada nos objetivos 
climáticos da União.

Or. en

Alteração 14
Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Regulamento (UE) n.º 510/2011 
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define normas de desempenho em matéria 
de emissões dos veículos comerciais 
ligeiros novos. Uma vez que existe uma 
ligação direta entre as emissões de CO2 e 
o consumo de combustível, este 
regulamento tem um importante impacto 
nos utilizadores de veículos comerciais 
ligeiros, frequentemente pequenas 
empresas e frotas. Tendo em conta o 
esforço imposto pelo aumento do custo 
dos combustíveis, as normas definidas 
nesse regulamento visam igualmente 
reduzir, de uma forma eficaz em termos 
de custos, o consumo de combustível e os 
custos de combustível para os 
proprietários de veículos comerciais 
ligeiros.

Or. en

Justificação

É importante ter como objetivo a redução das emissões de CO2 e do consumo de combustível. 
Dado que o combustível é, cada vez mais, um custo importante para as empresas, 
representando um terço dos custos de propriedade e operação, afigura-se adequado que este 
regulamento procure minimizar o consumo de combustível de uma forma eficaz em termos de 
custos.

Alteração 15
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 147 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 

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 128 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 
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5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras.

5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

O objetivo proposto pela Comissão para 2020 corresponde a uma redução do objetivo de 
2015 em 16 % para os veículos comerciais ligeiros. No caso dos automóveis de passageiros, 
o objetivo para 2020 corresponde a uma redução de 27 %. O objetivo para os veículos 
comerciais ligeiros deve ser 128 g de CO2/km para que seja aplicado o mesmo nível de 
ambição independentemente do tipo de veículo.

Alteração 16
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do
objetivo de 147 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 para 2020, 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. Contudo, 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 ainda mais as 
flexibilidades, que resultaram em 
alegadas reduções de emissão de CO2 que 
não são atribuídas às melhorias 
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tecnológicas e que não podem ser 
alcançadas na condução real na estrada. 
Por conseguinte, o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 deve ser revisto, com 
urgência, a fim de garantir que os 
procedimentos de ensaio refletem, 
adequadamente, o desempenho real dos 
veículos em matéria de emissões de CO2. 
Esta revisão deve abordar, entre outras 
matérias, as flexibilidades resultantes do 
uso de termos de carga predefinidos e de 
um limite máximo para as definições de 
inércia.

Or. en

Alteração 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 147 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 147 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. No entanto, 
estudos realizados pela Comissão 
demonstraram que os procedimentos de 
ensaio utilizados para medir as emissões 
de CO2 ao abrigo desse regulamento não 
evitaram uma utilização acrescida das 
flexibilidades por parte dos fabricantes, o 
que resultou em alegadas reduções de 
emissões de CO2 que não se devem a 
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melhorias tecnológicas e que não podem 
ser obtidas em condições reais de 
condução em estrada. Por conseguinte, o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, o novo 
ciclo de condução europeu normalizado 
(«New European Driving Cycle», NEDC), 
deve ser alterado com urgência, o mais 
tardar até ao final de 2014, a fim de 
garantir que os procedimentos de ensaio 
refletem adequadamente as emissões de 
CO2 geradas em condições reais de 
condução em estrada. Como próximo 
passo a seguir, dever-se-á integrar na 
legislação da União, o mais rápido 
possível após a sua conclusão, o 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros («World Light Duty Test 
Procedure», WLTP), que se encontra 
atualmente a ser desenvolvido no âmbito 
da Comissão Económica para a Europa 
das Nações Unidas (UNECE). A 
Comissão deve, no entanto, ponderar a 
necessidade de complementar o WLTP 
com disposições adicionais aquando da 
integração deste no direito da União, de 
molde a 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 reportados relativos ao consumo. O ciclo 
de ensaios aplicável oferece muitas flexibilidades, contudo não reflete a realidade. O 
procedimento de ensaio mundial de veículos ligeiros (WLTP) proporcionará muitos 
benefícios, no entanto ainda será necessário decorrer um certo lapso de tempo até ser 
concluído. Pois, o novo ciclo de condução europeu normalizado (NEDC) deve ser adaptado 
antes de o WLTP ser introduzido. Além disso, a complementação do WLTP deve ser 
ponderada à luz da legislação da UE, uma vez que um ciclo global não consegue refletir 
cabalmente a situação da UE.

Alteração 18
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A) A maioria dos setores industriais da 
União Europeia fez um esforço 
significativo para reduzir as emissões de 
CO2 e aumentar a eficiência. Os 
fabricantes de veículos comerciais ligeiros 
precisam também de se tornar mais 
eficientes para alcançarem os ambiciosos 
objetivos europeus em matéria de clima.

Or. en

Alteração 19
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) São viáveis objetivos de redução de 
CO2 mais ambiciosos, porém, os 
fabricantes necessitam de orientação 
jurídica para investir em tecnologias 
ambientais e economizadoras de 
combustível, sem serem forçados a aceitar 
desvantagens competitivas.

Or. en

Alteração 20
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica (3) De acordo com a análise técnica 
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efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade do 
objetivo de 147 g de CO2/km a alcançar em 
2020.

efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 128 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade do 
objetivo de 128 g de CO2/km a alcançar em 
2020.

Or. en

Justificação

O objetivo proposto pela Comissão para 2020 corresponde a uma redução do objetivo de 
2015 em 16 % para os veículos comerciais ligeiros. No caso dos automóveis de passageiros, 
o objetivo para 2020 corresponde a uma redução de 27 %. O objetivo para os veículos 
comerciais ligeiros deve ser 128 g de CO2/km para que seja aplicado o mesmo nível de 
ambição independentemente do tipo de veículo.

Alteração 21
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade 

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. A 
análise técnica mostra que um objetivo
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do objetivo de 147 g de CO2/km a 
alcançar em 2020.

mais rigoroso seria viável a nível 
tecnológico e eficaz em termos de custos. 
Por conseguinte, o objetivo para 2020 
será de 110 g de CO2/km.

Or. en

Justificação

Aquando da adoção do regulamento, estima-se que os custos para atingir o objetivo de 147 g 
de CO2/km se situavam entre os 2 000 e 8 800 euros. Contudo, o estudo de 2012, subjacente à 
avaliação de impacto da Comissão para a proposta de revisão, estima que o custo adicional 
para atingir o objetivo de 147 g de CO2/km é de apenas cerca de 450 euros. Um estudo de 
2012 realizado pela TNO demonstra que um nível de 110 g de CO2/km para comerciais 
ligeiros é tecnologicamente viável e que o custo adicional seria recuperado em menos de 
4 anos.

Alteração 22
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade 
do objetivo de 147 g de CO2/km a 
alcançar em 2020.

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, um objetivo mais ambicioso 
para 2020 é viável, bem como eficaz em 
termos de custos.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão demonstra que o objetivo de 147 g proposto para 2020 
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não é ambicioso o suficiente, sobretudo quando comparado com o objetivo definido para os 
automóveis de passageiros. Um objetivo mais ambicioso seria tecnologicamente viável e 
permitiria aos condutores poupar dinheiro.

Alteração 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade 
do objetivo de 147 g de CO2/km a 
alcançar em 2020.

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Um 
objetivo mais rigoroso é viável e eficaz em 
termos de custos. Por conseguinte, o
objetivo para 2020 será de 128 g de 
CO2/km. 

Or. en

Alteração 24
Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
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podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade 
do objetivo de 147 g de CO2/km a 
alcançar em 2020.

podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2 
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Como 
resultado, os objetivos para 2020 devem 
ser revistos para 135 g de CO2/km, tal 
como foi proposto anteriormente pela 
Comissão em 2009.

Or. en

Justificação

Na Resolução 2009/0173, a Comissão propôs um objetivo de 135 g de CO2/km para os 
veículos comerciais ligeiros novos. Atendendo aos progressos registados desde então no 
desenvolvimento dos motores, torna-se evidente que este objetivo é bastante sensato e que o 
seu cumprimento irá reduzir custos para a quase totalidade de utilizadores de serviços na 
Europa.

Alteração 25
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada para a avaliação de impacto, 
encontram-se disponíveis as tecnologias 
para cumprir o objetivo de 147 g de 
CO2/km e as reduções necessárias podem 
ser alcançadas a um custo inferior ao 
previsto na anterior análise efetuada antes 
da adoção do Regulamento (UE) 
n.º 510/2011. Além disso, a distância entre 
as atuais emissões específicas médias de 
CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos 
e o objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade 
do objetivo de 147 g de CO2/km a 
alcançar em 2020.

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada para a avaliação de impacto, 
encontram-se disponíveis as tecnologias 
para cumprir o objetivo de 147 g de 
CO2/km e as reduções necessárias podem 
ser alcançadas a um custo inferior ao 
previsto na anterior análise efetuada antes 
da adoção do Regulamento (UE) 
n.º 510/2011. Além disso, a distância entre 
as atuais emissões específicas médias de 
CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos 
e o objetivo fixado também diminuiu. Um 
objetivo mais rigoroso, equivalente ao 
objetivo instituído pelo Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 é exequível e corresponde a 
uma relação custo-eficácia mais eficiente.
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Por conseguinte, o objetivo para 2020 deve 
ser revisto e fixado em 118 g de CO2/km.

Or. fr

Justificação

O equivalente de 95 g de CO2/km para os veículos ligeiros novos é de 118 g CO2/km para os 
veículos comerciais ligeiros.

Alteração 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen 

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade 
do objetivo de 147 g de CO2/km a 
alcançar em 2020.

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada no âmbito da avaliação de 
impacto, as tecnologias para cumprir o 
objetivo de 147 g de CO2/km estão 
disponíveis e as reduções necessárias 
podem ser alcançadas a um custo inferior 
ao previsto na anterior análise, efetuada 
antes da adoção do Regulamento (UE) n.º 
510/2011. Além disso, a distância entre as 
atuais emissões específicas médias de CO2
dos veículos comerciais ligeiros novos e o 
objetivo fixado também diminuiu. Um 
objetivo mais rigoroso é viável e eficaz em 
termos de custos. Por conseguinte, o 
objetivo para 2020 será de 125 g de 
CO2/km.

Or. en

Alteração 27
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) A indústria automóvel funciona 
com longos ciclos de planificação e deve 
ser informada com suficiente 
antecedência acerca dos objetivos futuros. 
A introdução de um objetivo de 95 g de 
CO2/km no Regulamento (UE) 
n.º 510/2011 oferece uma certeza no 
planeamento e assegura que os esforços 
feitos para melhorar a eficiência dos 
combustíveis nos veículos comerciais 
ligeiros novos vão continuar para além de 
2020.

Or. en

Alteração 28
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Tendo em conta os elevados custos 
de investigação e desenvolvimento e os 
custos unitários de produção das 
primeiras gerações de veículos com 
emissões de carbono ultrarreduzidas, 
afigura-se adequado acelerar e facilitar o 
seu processo de introdução no mercado 
da União na sua fase inicial de 
comercialização, contabilizando os 
veículos elétricos e movidos a hidrogénio 
como se fossem de zero emissões até 2025. 
Contudo, apesar de o uso de determinados 
combustíveis alternativos poder oferecer 
uma redução significativa de CO2 numa 
perspetiva de ciclo de vida, já foi 
reconhecido que as emissões de CO2
resultantes da produção desses 
combustíveis alternativos podem ser 
superiores às dos combustíveis 
convencionais. A Comissão deve, por 
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conseguinte, introduzir uma métrica que 
considere as emissões de gases com efeito 
de estufa das atividades a montante para o 
período após 2025.

Or. en

Alteração 29
Martin Callanan

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 redução de 
CO2 dos veículos vendidos por esses 
fabricantes, os produtores responsáveis 
pela produção anual de menos de 500
veículos comerciais ligeiros novos 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 redução de 
CO2 dos veículos vendidos por esses 
fabricantes, os produtores responsáveis 
pela produção anual de menos de 700
veículos comerciais ligeiros novos são 
excluídos do âmbito de aplicação do 
objetivo de emissões específicas e da taxa 
sobre emissões excedentárias.

Or. en

Justificação

Aumentar a isenção «de minimis» para os fabricantes de pequenos volumes que registem 
menos de 700 veículos por ano (0,1 % das vendas da UE e um valor ainda menor de 
quilómetros feitos) vai reduzir os encargos administrativos para as pequenas empresas 
elegíveis até 25 000 euros, até 2020, sem prejudicar os benefícios ambientais resultantes da 
permanência no âmbito do regulamento.

Alteração 30
Sabine Wils
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Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Importa salientar que o aumento do 
custo dos combustíveis está a tornar-se 
um enorme problema para as empresas da 
União, que a União importa grande parte 
do petróleo usado no setor dos transportes 
e que uma redução no consumo de 
combustível iria ajudar as empresas e a 
União ao reduzir a sua dependência do 
petróleo.

Or. en

Alteração 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em conformidade com a iniciativa 
emblemática para uma Europa eficiente 
em termos de recursos e a fim de 
prosseguir com o estímulo a uma maior 
redução das emissões de CO2 nos veículos 
comerciais ligeiros, um objetivo estável de 
105 g de CO2/km em 2025 irá garantir 
que os esforços para melhorar a 
eficiência energética dos veículos 
comerciais ligeiros serão prosseguidos 
após 2020.

Or. en

Justificação

Um objetivo de longo prazo para 2025 oferece aos fabricantes uma certeza de planificação a 
longo prazo.
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Alteração 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) 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.

(6) 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 numa 
avaliação 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 e que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020. A condição 
da definição dos objetivos de redução a 
longo prazo da União consiste num 
acordo global sobre a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Or. pl

Alteração 33
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) 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 

(6) 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 
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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.

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. Para a 
avaliação da taxa de redução devem ser 
consideradas as tecnologias inovadoras 
ou pacotes tecnológicos inovadores. 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. pt

Alteração 34
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) 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.

(6) 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.

Or. fr
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Alteração 35
Tadeusz Cymański

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) 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.

(6) 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 dos custos do
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. pl

Alteração 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A economia europeia continuará a 
estar exposta a riscos graves relacionados 
com os preços da energia. Atendendo aos 
calendários alargados de investigação e 
desenvolvimento de que os fabricantes 
necessitam, é adequado definir um 
objetivo para 2025 no presente 
regulamento. Introduzir um objetivo de 
100 g de CO2/km para 2025 é uma forma 
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de assegurar que a eficiência dos 
combustíveis nos veículos comerciais 
ligeiros novos continuará a melhorar após 
2020.

Or. en

Alteração 37
Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para aumentar a competitividade da 
indústria automóvel europeia, haverá que 
estabelecer regimes de incentivos, como 
compensações pelas ecoinovações e a 
concessão de supercréditos. A Comissão 
deve avaliar todos os anos em que medida 
a aplicação geral de supercréditos 
enfraquece o objetivo e, caso este 
enfraquecimento ultrapasse 2 gramas, os 
multiplicadores dos supercréditos devem 
ser repostos para 1.

Or. en

Justificação

Dados os custos elevados da I&D, das matérias-primas e da produção associados ao 
desenvolvimento de veículos hipocarbónicos, são necessários incentivos adicionais para 
encorajar os fabricantes a começarem a fornecer veículos hipocarbónicos mais cedo do que 
de outra forma aconteceria. Os supercréditos podem atingir este objetivo, mas também 
podem constituir um obstáculo aos objetivos. Por conseguinte, o enfraquecimento cumulativo 
do objetivo de 2020 tem de ser evitado para salvaguardar o impacto ambiental geral dos 
créditos.

Alteração 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) A economia europeia continuará a 
estar exposta a riscos graves relacionados 
com os preços da energia. Atendendo aos 
calendários alargados de investigação e 
desenvolvimento de que os fabricantes 
necessitam, é adequado definir um 
objetivo para 2025 no presente 
regulamento. Introduzir um objetivo 
mínimo de 100 g de CO2/km para 2025 é 
uma forma de assegurar que a eficiência 
dos combustíveis nos veículos comerciais 
ligeiros novos continuará a melhorar após 
2020.

Or. en

Alteração 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) 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.

(9) A Comissão deve continuar a avaliar a 
disponibilidade de dados sobre outros 
parâmetros de utilidade como a massa e a 
sua utilização como parâmetro de utilidade 
no anexo I.

Or. de

Justificação

A utilização de outros parâmetros de utilidade como a massa contrariaria a tendência de os 
veículos tornarem-se cada vez mais pesados e promoveria a sua construção em materiais 
mais leves, para a qual, atualmente, não existe qualquer tipo de incentivo.



AM\928481PT.doc 23/61 PE506.129v01-00

PT

Alteração 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) 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.

(10) 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. O ciclo de ensaios 
deve, no entanto, ser integrado o mais 
rápido possível, após a sua conclusão, na 
legislação da União. Além disso, a 
Comissão deve ponderar a necessidade de 
complementar o WLTP com disposições 
adicionais aquando da integração deste 
no direito da União, de molde a 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 reportados relativos ao consumo. O ciclo 
de ensaios aplicável oferece muitas flexibilidades, contudo não reflete a realidade. O 



PE506.129v01-00 24/61 AM\928481PT.doc

PT

procedimento de ensaio mundial de veículos ligeiros (WLTP) proporcionará muitos 
benefícios, no entanto ainda será necessário decorrer um certo lapso de tempo até ser 
concluído. Aquando da sua integração no direito da União, o WLTP deve ser complementado 
com a legislação da UE, uma vez que um ciclo global não consegue refletir cabalmente a 
situação da UE.

Alteração 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) 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.

(10) 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, e dado que o 
ciclo de ensaios existente não reflete 
suficientemente as emissões reais de 
veículos ligeiros de passageiros e 
comerciais na estrada, é fundamental o 
rápido desenvolvimento de um ciclo de 
ensaios melhorado. Quando os atuais 
procedimentos de ensaio, definidos no
anexo I do Regulamento (CE) n.º 
443/2009, que 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, 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
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Alteração 42
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) 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.

(10) 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. 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. Os procedimentos de ensaio 
revistos devem ser aplicados até 1 de 
janeiro de 2016, o mais tardar.

Or. fr

Justificação

Os atuais procedimentos de ensaio não refletem adequadamente o desempenho real dos 
veículos em matéria de emissão de CO2, havendo, por conseguinte, a necessidade de ser 
fixada uma data para a introdução dos novos procedimentos de ensaio.

Alteração 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O novo ciclo de condução europeu 
normalizado (NEDC) deverá ser 
substituído pelo novo procedimento de 
ensaio WLTP em 2014. A fim de 
assegurar que o Regulamento (UE) 
n.º 510/2011 proporciona a redução 
antecipada de emissões, o procedimento 
de ensaio deve ser alterado para o WLTP 
a partir de 2016. Quando o WLTP se 
aplicar em 2016 para efeitos do presente 
regulamento, os procedimentos de ensaio 
forem alterados, os limites estabelecidos 
no anexo I devem ser adaptados a fim de 
assegurar um rigor comparável entre os 
ciclos de ensaio.

Or. en

Justificação

O novo ciclo WLTP deve ser adotado a partir de 2016, substituindo o atual ciclo de ensaio 
NEDC.

Alteração 44
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A) A velocidade dos veículos 
rodoviários tem muita influência no seu 
consumo de combustível e nas emissões 
de CO2. Além disso, na falta de um limite 
de velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores 
sobredimensionados e a ineficiências 
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concomitantes em condições de 
funcionamento mais lento. É, pois, 
conveniente alargar o âmbito da Diretiva 
92/6/CEE do Conselho de 10 de fevereiro 
de 1992 relativa à instalação de utilização 
de dispositivos de limitação de velocidade 
para certas categorias de veículos a motor
na Comunidade1, tendo em vista a 
inclusão dos veículos comerciais ligeiros 
abrangidos pelo presente regulamento.
_______________
1 JO L 57 de 2.3.1992, p. 27.

Or. en

Alteração 45
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 110 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução.

Or. en

Alteração 46
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
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Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 120 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão demonstra que o objetivo de 147 g proposto para 2020 
não é ambicioso o suficiente, sobretudo quando comparado com o objetivo definido para os 
automóveis de passageiros. Um objetivo mais ambicioso seria tecnologicamente viável e 
permitiria aos condutores poupar dinheiro.

Alteração 47
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 128 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

Or. en
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Justificação

O objetivo proposto pela Comissão para 2020 corresponde a uma redução do objetivo de 
2015 em 16 % para os veículos comerciais ligeiros. No caso dos automóveis de passageiros, 
o objetivo para 2020 corresponde a uma redução de 27 %. O objetivo para os veículos 
comerciais ligeiros deve ser 128 g de CO2/km para que seja aplicado o mesmo nível de 
ambição independentemente do tipo de veículo.

Alteração 48
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 118 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

Or. fr

Justificação

O equivalente de 95 g de CO2/km para os veículos ligeiros novos é de 118 g CO2/km para os 
veículos comerciais ligeiros.

Alteração 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, anexos 
III e XII do Regulamento (CE) 
n.º 692/2008, UNECE R83-06 e UNECE 
R101, segundo o aplicável na data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A versão atual do Regulamento Euro 6 (NEDC/ECE R83 e ECE R101) deve ser atualizada a 
fim de garantir o mesmo nível de rigor dos objetivos fixados neste momento, 
independentemente das mudanças previstas nos procedimentos e ciclo como tal.

Alteração 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 128 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

Or. en
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Alteração 51
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 135 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

Na resolução 2009/0173, a Comissão propôs um objetivo de 135 g de CO2/km para os 
veículos comerciais ligeiros novos. Atendendo ao progresso registado desde então no 
desenvolvimento dos motores torna-se evidente que este objetivo é bastante sensato e que o 
seu cumprimento irá reduzir custos para a quase totalidade de utilizadores de serviços na 
Europa.

Alteração 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 125 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
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tecnologias inovadoras. tecnologias inovadoras.

Or. en

Alteração 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O presente regulamento fixa um 
objetivo mínimo de 100 g de CO2/km de 
emissões médias para a frota de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008.»

Or. en

Alteração 54
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O presente regulamento fixa um 
objetivo de 85 g de CO2/km de emissões 
médias para a frota de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
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2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008.»

Or. en

Alteração 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O presente regulamento fixa um 
objetivo de 105 g de CO2/km de emissões 
médias para a frota de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008.»

Or. en

Justificação

Um objetivo de longo prazo para 2025 oferece aos fabricantes uma certeza de planificação a 
longo prazo.

Alteração 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O presente regulamento fixa um 
objetivo de 100 g de CO2/km de emissões 
médias para a frota de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008.»

Or. en

Alteração 57
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O presente regulamento fixa um 
objetivo de 95 g de CO2/km de emissões 
médias para a frota de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008.»

Or. en

Justificação

A indústria automóvel funciona com longos ciclos de planificação e deve ser informada 
acerca dos objetivos futuros antecipadamente e com tempo suficiente. A introdução de um 
objetivo de 95 g de CO2/km no presente regulamento oferece uma certeza no planeamento e 
assegura esforços para melhorar a eficiência dos combustíveis nos comerciais ligeiros novos 
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vai continuar além de 2020.

Alteração 58
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 1.º é aditado um novo 
número, com a seguinte redação:
«2-A. O presente regulamento fixa o 
objetivo de 90 g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais 
ligeiros novos matriculados, aplicável a 
partir de 2025, tal como previsto no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008.»

Or. fr

Justificação

É necessário fixar objetivos a longo prazo para a indústria automóvel a fim de lhe conferir 
uma certa visibilidade.

Alteração 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
número:
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«2-A. A partir de 2025, o presente 
regulamento fixa um objetivo de 100 a 
115 g de CO2/km de emissões médias para 
os veículos comerciais ligeiros novos, 
como especificado no artigo 13.º, n.º 1».

Or. de

Justificação

Importa, desde logo numa fase inicial, fixar objetivos, a fim de proporcionar ao setor a 
necessária segurança no planeamento. Mas, ao mesmo tempo, é difícil, hoje, saber 
exatamente qual é o objetivo adequado. Por conseguinte, afigura-se oportuno indicar um 
«corredor», em cujo âmbito possa ser fixado um objetivo numa fase ulterior. De acordo com 
vários estudos e debates de peritos, o objetivo de 100 a 115 g de CO2/km de emissões é 
considerado realista.

Alteração 60
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
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 
ligadas, por menos de 500 veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
UE no ano civil precedente.»

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 700 veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
UE no ano civil precedente.»

Or. en

Justificação

Aumentar a isenção «de minimis» para os fabricantes de pequenos volumes que registem 
menos de 700 veículos por ano (0,1 % das vendas da UE e um valor ainda menor de 
quilómetros feitos) vai reduzir os encargos administrativos para as pequenas empresas 
elegíveis até 25 000 euros, até 2020, sem prejudicar os benefícios ambientais resultantes da 
permanência no âmbito do regulamento.
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Alteração 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Ao artigo 5.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
«Os supercréditos expiram em 1 de 
janeiro de 2018.»

Or. de

Justificação

O instrumento dos supercréditos foi introduzido temporariamente, com vista a acelerar e a 
facilitar a introdução dos «veículos com níveis de emissões ultrabaixos». A sua continuidade 
seria contrária à noção de «temporariamente» e, além disso, enfraqueceria o objetivo global.

Alteração 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

2-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos
No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 inferiores a 50 g de 
CO2/km ou 50 % do valor atribuído pelo 
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seu objetivo de emissões específicas, deve 
ser contabilizado como:
- 3,5 veículos comerciais ligeiros em 
2014;
- 3,5 veículos comerciais ligeiros em 
2015;
- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 
2016;
- 2 veículos comerciais ligeiros a partir de 
2017.»

Or. en

Justificação

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Supercredits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Supercredits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of supercredits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important fator. In 
order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, and 
in line with the policy objetives for clean transport, supercredits need to be seen as a high-
potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework to 
facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Alteração 63
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

2-A) É suprimido o artigo 5.º.
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Or. en

Justificação

Os supercréditos enfraquecem o objetivo de emissões específicas dos fabricantes, 
disponibilizando licenças de emissão para a venda de veículos com emissões abaixo de 50 
g/km de CO2. O facto de, no presente regulamento, os veículos elétricos serem atualmente 
considerados veículos de zero emissões 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 agravam a distorção das emissões médias específicas de CO2, 
prejudicando a integridade ambiental.

Alteração 64
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

2-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos
No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 inferiores a 50 g de 
CO2/km deve ser contabilizado como:
- 1 veículo comercial ligeiro a partir de
2014.»

Or. en

Justificação

Os supercréditos enfraquecem o rigor do regulamento. Além disso não são necessários 
comerciais ligeiros elétricos para cumprir os objetivos em discussão para os veículos 
comerciais ligeiros, para 2017 e 2020. Por conseguinte, os supercréditos devem ser 
suprimidos desta legislação.
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Alteração 65
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

2-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos
1. No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 inferiores a 50 g de 
CO2/km deve ser contabilizado como:
- 3,5 veículos comerciais ligeiros em 
2014;
- 3,5 veículos comerciais ligeiros em 
2015;
- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 
2016;
- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 
2017;
- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2018.
Durante o período de duração do regime 
de supercréditos, o número máximo de 
veículos comerciais ligeiros novos, com 
emissões específicas de CO2 inferiores a 
50 g de CO2/km, a ter em conta na 
aplicação de multiplicadores fixados no 
primeiro parágrafo não pode 
ultrapassar 25 000 veículos comerciais 
ligeiros por fabricante.
2. Até 28 de fevereiro de cada ano, 
dizendo respeito aos anos de calendário 
anteriores com início no ano de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão deve calcular se o valor total de 
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supercréditos afeta o nível do objetivo 
definido no artigo 1.º. Se esse objetivo 
tiver sido enfraquecido em mais de 2 g de 
CO2/km, os multiplicadores definidos no 
artigo 5.º e no n.º 1 do presente artigo 
devem ser repostos a 1 veículo comercial 
ligeiro para esse ano.» 

Or. en

Justificação

Dados os custos elevados da I&D, das matérias-primas e da produção associados ao 
desenvolvimento de veículos hipocarbónicos, são necessários incentivos adicionais para 
encorajar os fabricantes a começarem a fornecer veículos hipocarbónicos mais cedo do que 
de outra forma aconteceria. Os supercréditos podem atingir este objetivo mas também 
constituir um obstáculo ao objetivo de 2020. Por conseguinte, o enfraquecimento cumulativo 
do objetivo de 2020 tem de ser evitado para salvaguardar o impacto ambiental geral dos 
créditos.

Alteração 66
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

2-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos
No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 inferiores a 50 g de 
CO2/km ou 50 % do valor atribuído pelo 
seu objetivo de emissões específicas, deve 
ser contabilizado como:
- 3,5 veículos comerciais ligeiros em 
2014;
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- 3,5 veículos comerciais ligeiros em 
2015;
- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 
2016;
- 2 veículos comerciais ligeiros a partir de
2017.»

Or. en

Justificação

Os supercréditos são um instrumento eficiente para apoiar as tecnologias de redução de 
emissões de CO2. Contudo, a atual situação de mercado é incerta, pelo que é necessário 
introduzir alguma flexibilidade.

Alteração 67
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B) É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 5.º-A (novo)
Dispositivos de limitação de velocidade
A partir de 1 de janeiro de 2014 e em cada 
ano civil subsequente, todos os 
fabricantes de veículos comerciais ligeiros 
devem equipar esses veículos com 
dispositivos de limitação de velocidade 
que permitam uma velocidade máxima de 
120 km/h.»

Or. en

Justificação

Os dispositivos de limitação de velocidade são uma forma bastante eficiente em termos de 
custos de reduzir o consumo de combustível que pode permitir aos fabricantes cumprir os 
objetivos de redução do presente regulamento com custos bastante inferiores.
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Alteração 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 5.º

Limitadores de velocidade
O mais tardar em 2015, serão instalados 
limitadores de velocidade a fim de limitar 
a velocidade máxima dos veículos 
comerciais ligeiros N1 novos, para 100 
km/hora.»

Or. en

Alteração 69
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B) É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 5.º-A

Limitadores de velocidade
A partir de 1 de janeiro de 2015, a 
velocidade máxima dos veículos N1 novos 
será limitada para 90 km/h através da 
instalação obrigatória de limitadores de 
velocidade.»

Or. en
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Justificação

Todos os veículos de mercadorias na UE estão sujeitos a limite de velocidade. Isentar os 
comerciais ligeiros da limitação de velocidade provoca uma concorrência desleal entre 
camiões ligeiros e veículos comerciais pesados, facto de conduz a distorções sociais, bem 
como a um excesso de emissões e estradas perigosas.

Alteração 70
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B) No artigo 8.º é inserido o seguinte 
parágrafo:
«4-A. Quando, na sequência da 
verificação de conformidade da produção, 
um Estado-Membro determine, nos 
termos do artigo 12.º, 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 no cálculo das emissões 
específicas médias de CO2, no ano civil 
seguinte.»

Or. en

Alteração 71
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 12.º, 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. 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 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

3-A) O n.º 1 do artigo 12.º passa a ter a 
seguinte redação:
«1. A pedido de um fornecedor ou 
fabricante, serão tidas em conta as 
poupanças de CO2 obtidas através da 
utilização de tecnologias inovadoras ou 
da combinação de tecnologias inovadoras 
("pacote tecnológico inovador"). A 
contribuição total dessas tecnologias 
para a redução das emissões específicas 
de um fabricante não pode ultrapassar 7 
g de CO2/km.»

Or. en
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Alteração 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3-B) No n.º 2 do artigo 12.º, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:
«A Comissão deve adotar disposições 
detalhadas para um procedimento que 
vise aprovar estas tecnologias 
inovadoras ou o pacote de tecnologias 
inovadoras até 31 de dezembro de 2013. 
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. Essas disposições 
de execução devem ser conformes com o 
disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 e 
basear-se nos critérios para as 
tecnologias inovadoras a seguir 
indicados:»

Or. en

Alteração 74
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 

Até 1 de janeiro de 2015, a Comissão deve 
concluir a revisão do objetivo definido no 
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específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento a 
fim de estabelecer os objetivos de emissões 
de CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.

artigo 1.º, n.º 3, a fim de definir:

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados atualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
consecução, até 2025, do objetivo de 
longo prazo de 105 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 nos utilizadores de 
veículos comerciais ligeiros, a Comissão 
deve apresentar uma proposta de 
alteração do presente regulamento de 
acordo com o processo legislativo 
ordinário, de uma forma tão neutra 
quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.

Or. en

Justificação

Um objetivo de longo prazo para 2025 oferece aos fabricantes certeza de planificação a
longo prazo.

Alteração 75
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
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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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.

deve realizar um estudo detalhado sobre o 
objetivo de 85 g de CO2/km para 2025, 
incluindo os objetivos de emissões
específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento a 
fim de determinar se o objetivo é 
adequado ou se se justifica um objetivo 
inferior, tendo em conta o uso de 
tecnologias de baixas emissões e a sua 
aplicação e as alterações nos objetivos de 
política climática. Incluído nesse estudo, a 
Comissão deve apresentar um relatório 
acerca do parâmetro de utilidade para 
diferenciar os objetivos de emissões 
específicos e pode, se necessário, 
apresentar propostas para substituir a 
ponderação por outro parâmetro de 
utilidade mais adequado.

Or. en

Alteração 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.

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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020. Os 
objetivos de emissão para o período após 
2020 serão definidos tendo em conta os 
novos procedimentos de medição das 
emissões de CO2 referidos no n.º 3. Esses 
novos procedimentos serão definidos e 
implementados até 31 de dezembro de 
2014.
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Or. en

Alteração 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 «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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.»

«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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020. Esta 
revisão visa fixar, a partir de 2025, um 
objetivo de emissões médias para os 
veículos comerciais ligeiros novos, que se 
situará no intervalo de 100 g de CO2/km a 
115 g de CO2/km. Com base nesta revisão, 
que incluirá ainda uma avaliação de 
impacto relativa às eventuais 
consequências para a indústria automóvel 
e as indústrias que desta dependem, a 
Comissão apresenta, se for caso disso, 
uma proposta de alteração do presente 
regulamento, de uma forma tão eficaz em 
termos de custos e tão neutra quanto 
possível do ponto de vista da 
concorrência, e que garanta a consecução 
dos objetivos a longo prazo da União na 
luta contra as alterações climáticas.»

Or. de

Justificação

Importa, desde logo numa fase inicial, fixar objetivos, a fim de proporcionar ao setor a 
necessária segurança no planeamento. Mas, ao mesmo tempo, é difícil, hoje, saber 
exatamente qual é o objetivo adequado. Por conseguinte, afigura-se oportuno indicar um 
«corredor», em cujo âmbito possa ser fixado um objetivo numa fase ulterior. De acordo com 
vários estudos e debates de peritos, o objetivo de 100 a 115 g de CO2/km de emissões é 
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considerado realista.

Alteração 78
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.

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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020 e atingir o 
objetivo de 90 g de CO2/km em 2025.

Or. fr

Alteração 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.

A partir 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 
veículos comerciais ligeiros novos para o 
período após 2020 e não antes de o novo 
ciclo e os novos procedimentos de ensaio 
sejam completamente definidos, aplicados 
e os primeiros resultados avaliados.

Or. en
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Justificação

A data para proposta de objetivos após 2020 parece ser prematura, uma vez que não existirá 
um acordo pleno relativamente ao novo ciclo de ensaios, bem como aos respetivos 
procedimentos. A implementação e os resultados de um programa de correlação devem 
igualmente ser considerados ao propor novos objetivos após 2020, algo que não acontecerá 
antes de 2017. Devem ser propostos novos objetivos para o período após 2020, tendo por 
base o WLTP e respetivos procedimentos. Além disso, a adoção de veículos eletrificados tem 
de ser avaliada e tomada em consideração.

Alteração 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.

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 dos veículos ligeiros novos para o 
período após 2020. Esses objetivos serão 
consistentes com os objetivos climáticos 
de longo prazo da União para 2050 e 
devem implicar um nível equitativo de 
ambição para automóveis de passageiros e 
veículos ligeiros.

Or. en

Alteração 81
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 - alínea b) – travessão 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- É aditado o novo parágrafo 1-A com a 
seguinte redação:
«Tendo em vista 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.º, 
n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 715/2007, 
garantir que os elementos do 
procedimento de ensaio que têm uma 
influência significativa nas emissões de 
CO2 medidas sejam rigorosamente 
definidos, a fim de prevenir a utilização 
das flexibilidades do ciclo de ensaios pelos 
fabricantes».

Or. en

Alteração 82
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 - alínea b) – travessão 1-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- É aditado o novo parágrafo 1-B com a 
seguinte redação:
«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
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Alteração 83
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b) – travessão 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

- O segundo parágrafo é suprimido. Suprimido

Or. en

Justificação

Deverá manter-se a disposição que esclarece que a partir da data de aplicação do 
procedimento revisto para medição das emissões de CO2 já não serão aprovadas tecnologias 
inovadoras.

Alteração 84
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão demonstra que o objetivo de 147 g proposto para 2020 
não é ambicioso o suficiente, sobretudo quando comparado com o objetivo definido para os 
automóveis de passageiros. Um objetivo mais ambicioso seria tecnologicamente viável e 
permitiria aos condutores poupar dinheiro.

Alteração 85
Carl Schlyter
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 86
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O objetivo proposto pela Comissão para 2020 corresponde a uma redução do objetivo de 
2015 em 16 % para os veículos comerciais ligeiros. No caso dos automóveis de passageiros, 
o objetivo para 2020 corresponde a uma redução de 27 %. O objetivo para os veículos 
comerciais ligeiros deve ser 128 g de CO2/km para que seja aplicado o mesmo nível de 
ambição independentemente do tipo de veículo.

Alteração 87
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Anexo I – ponto 1 – alínea c) - fórmula
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O equivalente de 95 g de CO2/km para os veículos ligeiros novos é de 118 g CO2/km para os 
veículos comerciais ligeiros novos.

Alteração 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 89
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O objetivo proposto de 147 g de CO2/km nega aos utilizadores de comerciais ligeiros uma 
melhor economia de combustível. Um objetivo de 135 g de CO2/km seria mais eficiente em 
termos de combustível e reduziria, deste modo, o custo dos transportes para quase todas as 
empresas da Europa.

Alteração 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c) – fórmula

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

5-A) No ponto 1 do anexo I é inserida a 
seguinte alínea:
«(c-A) A partir de 2025:
emissão específica de CO2 = 100 + a × (M 
– M0),
em que:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg);
M0 = o valor adotado nos termos do 
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artigo 13.º, n.º 2
a = *
(*equivalente a uma inclinação de 100 
%).»

Or. en

Alteração 92
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) – (nova)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No ponto 1 do anexo I, é aditada a 
seguinte alínea:
«c-A) a partir de 2025:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
90 + 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 inclinação de 100 % »

Or. fr

Justificação

É necessário prover a indústria automóvel de objetivos ambiciosos a longo prazo.

Alteração 93
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
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Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

5-A) No ponto 1 do anexo I é inserida a 
seguinte alínea:
«c-A) A partir de 2025:
emissões específicas indicativas de CO2 = 
105 + 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 
100 %.»

Or. en

Alteração 94
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

5-A) No ponto 1 do anexo I é inserida a 
seguinte alínea:

«(c-A) A partir de 2025:
emissão específica de CO2 = 85 + 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;
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a = 0,093.»

Or. en

Alteração 95
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

5-A) No ponto 1 do anexo I é inserida a 
seguinte alínea:
«c-A) A partir de 2025:
emissões específicas indicativas de CO2 = 
95 + 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 
100 %.»

Or. en

Alteração 96
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-B (novo)
Diretiva 92/6/CEE
Artigos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

5-B) Alteração da Diretiva 92/6/CEE
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A Diretiva 92/6/CEE1 do Conselho é 
alterada, com efeitos a partir de... …*, 
nos termos seguintes:
a) O artigo 1.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Para efeitos do disposto na presente 
diretiva, entende-se por «veículo a 
motor», qualquer veículo com um motor 
de propulsão, incluído nas categorias M2, 
M3, N1, N2 ou N3, destinado a circular 
na estrada, com pelo menos quatro rodas 
e cuja velocidade máxima, por 
construção, exceda os 25 km/h.
Por categorias M2, M3, N1, N2 e N3 
entendem-se as definidas no anexo II da 
Diretiva 70/156/CEE2.»
b) No artigo 2.º, o primeiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:
«Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que os 
veículos a motor das categorias N1 
(classes 2 e 3), N2, M2 e M3 referidos no 
artigo 1.º só circulem na via pública se 
estiverem equipados com um dispositivo 
de limitação de velocidade regulado de 
modo a que a sua velocidade não possa 
exceder os 100 km/h.»
____________
* JO: inserir a data correspondente a: um 
ano após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.
1 JO L 57 de 2.3.1992, p. 27.
2 JO L 42 de 23.2.1970, p. 1.

Or. en

Justificação

A velocidade dos veículos rodoviários tem muita influência no seu consumo de combustível e 
nas emissões de CO2. Na ausência de um limite de velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros é possível que exista um elemento de concorrência no que respeita à velocidade 
máxima que poderia levar a grupos motopropulsores com dimensões excessivas e a 
ineficiências concomitantes em condições de funcionamento mais lento. A alteração introduz 
a categoria N1, no âmbito da Diretiva do Conselho 92/6/CEE que rege a instalação e a 
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utilização de dispositivos de limitação da velocidade nos veículos a motor na Comunidade.

Alteração 97
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é consolidado 
com o regulamento que altera no mês 
seguinte à sua entrada em vigor.

Or. fr


