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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos veículos comerciais ligeiros novos como parte 
da abordagem integrada da Comunidade para reduzir as emissões de CO2 dos veículos 
ligeiros
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0593),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.° 1 do artigo 175.° do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0271/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 192.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. A fim de assegurar que os valores 
das emissões de CO2 e da eficiência em 
termos de combustível dos veículos 
completados sejam representativos, a 
Comissão deverá, se for caso disso, 
ponderar rever a legislação relativa à 
homologação.

Or. en

Justificação

A Comissão concordou num documento informal que a actual proposta sobre veículos "em 
várias fases" é impraticável. Esta alteração, juntamente com as alterações 3, 4, 12 e 13, 
retira a proposta original, cuja redacção não era adequada, e solicita à Comissão que 
apresente novas propostas até 2011.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta os custos mais elevados da redução das emissões de C02 dos veículos 
comerciais ligeiros do que dos automóveis de passageiros e a necessidade de ciclos de 
desenvolvimento e de produção mais longos, o objectivo de 135g CO2/km não pode ser 
concretizado no prazo proposto. 150g CO2/km é um objectivo ambicioso, mas exequível.
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Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Comissão concordou num documento informal que a actual proposta sobre veículos "em 
várias fases" é impraticável. Esta alteração, juntamente com as alterações 1, 4, 12 e 13, 
retira a proposta original, cuja redacção não era adequada, e solicita à Comissão que 
apresente novas propostas até 2011.

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

Sempre que não se conheçam as emissões 
específicas do veículo completado, o 
fabricante do veículo de base utilizará as 
emissões específicas do veículo de base 
para determinar as suas emissões médias 
específicas de CO2.

Or. en

Justificação

A Comissão concordou num documento informal que a actual proposta sobre veículos "em 
várias fases" é impraticável. Esta alteração, juntamente com as alterações 1, 3, 12 e 13, 
retira a proposta original, cuja redacção não era adequada, e solicita à Comissão que 
apresente novas propostas até 2011.
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Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2 de cada fabricante, se 
o fabricante o solicitar, serão tomados em 
consideração, para o mesmo fabricante e 
no mesmo ano civil, eventuais resultados 
superiores ao objectivo de redução das 
emissões de CO2 do fabricante, nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 443/2009. Neste 
caso, o cálculo será feito do seguinte 
modo: 
80% da diferença entre o objectivo de 
emissões específicas do fabricante e as 
suas emissões médias específicas nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 443/2009 
serão deduzidos das suas emissões médias 
específicas de CO2 para os veículos 
comerciais ligeiros. A Directiva 
2009/33/CE estabelece em 80% a relação 
entre a quilometragem durante o tempo 
de vida dos automóveis de passageiros e a 
dos veículos comerciais ligeiros.

Or. en

Justificação

Como a redução das emissões de CO2 dos VCL foi inicialmente apresentada como parte das 
medidas complementares para a redução das emissões de CO2 dos automóveis de 
passageiros, é lógico que se faça a média das duas frotas. Deve ser possível fazer a média do 
desempenho em matéria de emissões de CO2 das frotas de automóveis e de VCL do fabricante 
para reduzir os custos de conformidade dos fabricantes, como demonstra a avaliação de 
impacto da UE. Dum ponto de vista ambiental e político, é indiferente se a redução das 
emissões de CO2 se verifica nos automóveis de passageiros ou nos VCL. O estabelecimento 
da média não prejudica os fabricantes de VCL que não produzem automóveis de passageiros 
pois todos eles são abrangidos pelo disposto no artigo 10. Os 80% reflectem a maior 
quilometragem dos VCL e as medidas de redução das emissões de CO2 no quadro deste 
regulamento (cf. Directiva CE/2009/33, Quadro 3 do Anexo). 
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Alteração 6

Proposta de regulamento
N.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Limitadores de velocidade

O mais tardar em 2015, serão instalados 
limitadores de velocidade a fim de limitar 
a velocidade máxima dos veículos N1 
novos, tal como definidos no artigo 2, a 
120 km/hora.

Or. en

Justificação

Limitar as velocidades máximas autorizadas para os veículos N1 pode ter um impacto 
benéfico sobre a redução das emissões de C02. Estes veículos são quase exclusivamente 
utilizados para fins comerciais e não precisam de ir além de 120km/hora. Esta situação não 
deve abrir precedentes para outros tipos de veículos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes de veículos comerciais 
ligeiros novos, com excepção dos 
fabricantes aos quais foi concedida uma 
derrogação ao abrigo do artigo 10.º, podem 
formar um agrupamento para conjugação 
dos seus esforços com vista ao 
cumprimento das suas obrigações ao abrigo 
do artigo 4.°.

1. Os fabricantes, com excepção dos 
fabricantes aos quais foi concedida uma 
derrogação ao abrigo do artigo 10.ºou do 
artigo 11 do Regulamento (CE) n.º 
443/2009, podem agrupar-se tendo em 
vista o cumprimento das obrigações 
previstas no artigo 4.°.

Or. en

Justificação

Deve ser possível agrupar o desempenho em matéria de emissões de CO2 das frotas de 
automóveis e de VCL do fabricante para reduzir os custos de conformidade dos fabricantes, 
como demonstra a avaliação de impacto da UE. Dum ponto de vista ambiental e político, é 
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indiferente se a redução das emissões de CO2 se verifica nos automóveis de passageiros ou 
nos VCL. O estabelecimento da média não prejudica os fabricantes de VCL que não 
produzem automóveis pois todos eles são abrangidos pelo disposto no artigo 10. O factor 0,8 
reflecte a maior quilometragem dos VCL e as medidas de redução das emissões de CO2 no 
quadro deste regulamento (cf. Directiva CE/2009/33, Quadro 3 do Anexo).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. O n.º 5 não é aplicável quando todos os 
fabricantes membros do agrupamento são 
parte do mesmo grupo de fabricantes 
ligados.

6. O n.º 5 não é aplicável quando todos os 
fabricantes membros do agrupamento são 
parte do mesmo grupo de fabricantes 
ligados ou quando o agrupamento é 
formado apenas por um fabricante que 
agrupa as suas frotas de automóveis de
passageiros e de veículos comerciais 
ligeiros.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao n.º 1 do artigo 6.º.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os objectivos respectivos de cada 
fabricante devem ser substituídos por um 
objectivo modificado para o fabricante 
quando existir um agrupamento de 
automóveis de passageiros e de veículos
comerciais ligeiros.
A modificação é definida do seguinte 
modo: 
80% da diferença entre o objectivo de 
emissões específicas do fabricante e as 
suas emissões médias específicas nos 
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termos do Regulamento (CE) n.º 443/2009 
serão adicionados ao seu objectivo de 
emissões médias específicas de CO2 para 
os veículos comerciais ligeiros. A 
Directiva 2009/33/CE estabelece a relação 
entre a quilometragem durante o tempo 
de vida dos automóveis de passageiros e a 
dos veículos comerciais ligeiros em 80%.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao nº 1 do artigo 6.º.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

b) A partir de 2019: b) A partir de 2019:
(Emissões excedentárias × €120) × número (Emissões excedentárias × €95) × número 
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de veículos comerciais ligeiros novos. de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 8 - n.º 2 - alínea (a).

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:

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

“Emissões excedentárias”, o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões médias específicas de CO2 do 
fabricante que - tendo em conta as 
reduções das emissões de CO2 decorrentes 
de tecnologias inovadoras aprovadas nos 
termos do artigo 11.º e as reduções de CO2
abaixo do objectivo em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 443/2009-
ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil ou parte do ano 
civil a que a obrigação decorrente do artigo 
4.º é aplicável, arredondado à terceira casa 
decimal mais próxima; “número de 
veículos comerciais ligeiros novos”, o 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos de que é fabricante e que foram 
matriculados nesse período de acordo com 
os critérios de introdução progressiva 
estabelecidos no artigo 4.º.

Or. en

Justificação

A criação de agrupamentos entre automóveis de passageiros e VCL (estabelecimento de uma 
média entre os desvios em relação aos objectivos) está a reduzir os custos de conformidade 
dos fabricantes, como demonstra a avaliação de impacto da UE. Dum ponto de vista 
ambiental e político, é indiferente se a redução das emissões de CO2 se verifica nos 
automóveis de passageiros ou nos VCL. Este agrupamento não prejudica os fabricantes de 
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VCL que não produzem automóveis de passageiros pois todos eles são abrangidos pelo 
disposto no artigo 10. O factor 0,8 reflecte a maior quilometragem dos VCL e as medidas de 
redução das emissões de CO2 no quadro deste regulamento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 2 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Um objectivo de emissões específicas 
coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial económico e 
tecnológico de redução das suas emissões 
específicas de CO2 e tendo em conta as 
características do mercado para o tipo de 
veículo comercial ligeiro fabricado.

d) Um objectivo de emissões específicas 
coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial económico e 
tecnológico e a média geral do sector de 
redução das suas emissões específicas de 
CO2 e tendo em conta as características do 
mercado para o tipo de veículo comercial 
ligeiro fabricado.

Or. en

Justificação

O regulamento deve deixar claro que os fabricantes que beneficiaram de uma derrogação 
têm de conseguir reduções idênticas às dos seus concorrentes e não permitir que a Comissão 
proponha reduções irrealistas.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

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

Até 2011, a Comissão, se for caso disso, 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta destinada a 
estabelecer um procedimento para obter 
valores representativos das emissões de 
CO2 e da eficiência dos combustíveis dos 
veículos completados. 

Or. en

Justificação

A Comissão concordou num documento informal que a actual proposta sobre veículos "em 
várias fases" é impraticável. Esta alteração, juntamente com as alterações 1, 3, 4 e 13, retira 
a proposta original, cuja redacção não era adequada, e solicita à Comissão que apresente 
novas propostas até 2011.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte B – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Emissões específicas dos veículos 
completados

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A Comissão concordou num documento informal que a actual proposta sobre veículos "em 
várias fases" é impraticável. Esta alteração, juntamente com as alterações 1, 3, 4 e 12, retira 
a proposta original, cuja redacção não era adequada, e solicita à Comissão que apresente 
novas propostas até 2011.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As propostas legislativas sobre as emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros já se 
aguardavam desde que foi aprovada legislação equivalente para os automóveis de passageiros. 

Os veículos comerciais ligeiros são principalmente utilizados pelas empresas, incluindo 
pequenas e médias empresas, e correspondem actualmente a cerca de 12% do parque 
automóvel. Temos também de reconhecer que estes veículos são frequentemente adquiridos 
pelos compradores das frotas em grandes quantidades e já são, por isso, rigorosamente 
julgados em função da sua eficiência e custos de exploração. 

Ainda assim, a redução média das emissões de CO2 no período de 2002-2007 para os veículos 
comerciais ligeiros foi de apenas 0,4-0,5% por ano e estas melhorias na eficiência dos 
combustíveis foram neutralizadas pelo aumento da procura de transportes e do tamanho dos 
veículos. 

A aprovação de objectivos comunitários aplicáveis aos veículos comerciais ligeiros novos é, 
por isso, necessária para evitar a fragmentação no mercado interno resultante da adopção de 
medidas diferentes a nível dos Estados-Membros. Além disso, a definição de normas de 
emissão de CO2 para os veículos comerciais ligeiros novos também é necessária para evitar a 
criação de uma lacuna regulamentar resultante de alguma sobreposição entre as matrículas de 
automóveis de passageiros e as de veículos comerciais ligeiros. Em 28 de Junho de 2007, o 
Conselho convidou a Comissão a apresentar uma proposta sobre o melhoramento da 
eficiência dos combustíveis dos veículos comerciais ligeiros. Por último, é importante 
incentivar o sector automóvel a investir em novas tecnologias. 

O relator está de acordo com a principal orientação da proposta e congratula-se, em particular, 
como a sensatez demonstrada na escolha de uma abordagem que assenta sobretudo na 
legislação aprovada na última sessão parlamentar sobre as emissões de CO2 de veículos 
comerciais ligeiros. Numa altura em que o sector dos automóveis de passageiros se esforça 
por reduzir as emissões, o sector dos veículos comerciais ligeiros deveria seguir-lhe o 
exemplo.

Mas importa notar que os dois sectores não funcionam exactamente da mesma maneira. O 
sector dos veículos comerciais ligeiros tem ciclos de desenvolvimento e de produção mais 
longos do que o dos automóveis de passageiros. Os veículos comerciais ligeiros, como o 
nome indica, são muito utilizados para fins comerciais e, ao contrário do que acontece com os 
automóveis de passageiros, é mais problemático modificar a sua forma ou peso para tentar 
reduzir as emissões. A principal solução para este problema no caso dos veículos comerciais 
ligeiros passa por alterações no motor e na mecânica - processo muito mais demorado e 
dispendioso do que uma simples alteração da carroçaria do veículo. De notar também que a 
utilização do diesel já é muito mais corrente no sector dos VCL do que no dos automóveis de 
passageiros.

Mas o relator não quer ver novamente proteladas as datas previstas na proposta. Uma 
aproximação das datas mobilizará a atenção e produzirá resultados. Apesar disso, o relator 
continua a ter dúvidas sobre a possibilidade de ser objectivamente cumprido dentro do prazo 
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previsto o objectivo proposto de 135 g CO2/km. Tendo em conta os custos mais elevados da 
redução das emissões de C02 dos veículos comerciais ligeiros do que dos automóveis de 
passageiros e a necessidade de ciclos de desenvolvimento e de produção mais longos, o 
objectivo de 150g CO2/km é ambicioso mas exequível.

A legislação proposta contempla a possibilidade de os fabricantes formarem "agrupamentos" 
para tentar cumprir os objectivos em termos de emissões. Esta flexibilidade é digna de louvor. 
Mas, se partirmos do princípio de que um grama de CO2 poupado é um grama de CO2
poupado, independentemente dos meios utilizados para o poupar, o relator sugere que os 
fabricantes que produzam simultaneamente automóveis de passageiros e veículos comerciais 
ligeiros possam formar, dentro das suas empresas, agrupamentos dos dois tipos de veículos. A 
criação de agrupamentos entre automóveis de passageiros e VCL (estabelecimento da média 
entre os desvios relativamente aos objectivos) está a reduzir os custos de conformidade dos 
fabricantes, como demonstra a avaliação de impacto da UE. Dum ponto de vista ambiental e 
político, é indiferente se a redução das emissões de CO2 se verifica nos automóveis de 
passageiros ou nos VCL. Este agrupamento não prejudica os fabricantes de VCL que não 
constroem automóveis pois todos eles são abrangidos pelo disposto no artigo 10. Permitir aos 
fabricantes mais esta flexibilidade é benéfico para o ambiente e consentâneo com as boas 
práticas comerciais. 

O relator congratula-se com o facto de a Comissão propor derrogações para os fabricantes de 
menos de 22 000 veículos por ano e pensa que a proposta estabelece uma referência sensata. 
Mas o regulamento deve deixar claro que os fabricantes que beneficiaram de uma derrogação 
têm de conseguir reduções idênticas às dos seus concorrentes e não permitir que a Comissão 
proponha reduções irrealistas, o que levou a que o relator propusesse uma alteração neste 
sentido.

O relator acha surpreendente que as sanções propostas para os fabricantes que não consigam 
reduzir as emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros devam ser calculadas a taxas 
mais elevadas do que as previstas para os que não conseguem reduzir as emissões no sector 
dos automóveis de passageiros. As sanções dos dois sectores devem ser uniformizadas e a 
proposta da Comissão não apresenta qualquer justificação para a aplicação de sanções mais 
elevadas aos veículos N1. Consequentemente, o relator propõe que o texto seja alterado no 
sentido de o harmonizar com a legislação relativa aos automóveis de passageiros.

O objectivo desta proposta legislativa é reduzir as emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros. Como já foi dito, este objectivo é mais dificilmente realizável do que no caso dos 
automóveis de passageiros porque a carroçaria dos VCL não pode ser transformada tão 
facilmente e de forma pouco dispendiosa para os tornar mais eficientes. Todas as 
modificações têm de ser feitas ao nível dos motores e da mecânica dos veículos. Uma outra 
maneira de resolver o problema é através da utilização obrigatória de limitadores de 
velocidade nos veículos comerciais ligeiros - existe a tecnologia para o fazer, é um meio 
barato e eficaz de fazer baixar imediatamente as emissões e muitas organizações comerciais 
estão a instalá-los nos seus veículos. A proposta do relator aplica-se apenas aos veículos 
comerciais ligeiros – estes veículos são quase exclusivamente utilizados para fins comerciais 
e não precisam de ir além de 120km/hora - e não deve abrir um precedente para a instalação 
de limitadores de velocidade noutros tipos de veículos.
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Finalmente, a Comissão concordou num documento informal que a sua primeira proposta 
sobre veículos "em várias fases" (isto é, veículos construídos por fases e por diferentes 
fabricantes) é impraticável. É obviamente injusto penalizar o fabricante do veículo de base 
quando ele não é responsável pelo que acontece ao veículo numa fase posterior da sua 
produção. A Comissão prometeu voltar com novas propostas antes de 2014, mas o relator 
pensa que ela deve indicar como é que irá abordar a questão dos veículos em várias fases até 
2011. Isto deverá ser possível com a criação de um sistema para medir as emissões reais dos 
veículos completados.


