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PR_COD_1amCom

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 no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (UE) n.º 510/2011 a fim de definir as formas de consecução do objetivo de 
2020 em matéria de redução das emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0394),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.°, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0185/2012),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 12 de dezembro de 
2012,

– Após consulta ao 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 (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada para a avaliação de impacto, 
encontram-se disponíveis as tecnologias 

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada para a avaliação de impacto, 
encontram-se disponíveis as tecnologias 



PE502.271v01-00 6/17 PR\923891PT.doc

PT

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.

para cumprir o objetivo de 147 g de 
CO2/km e as reduções necessárias podem 
ser alcançadas. Por conseguinte, é 
confirmada a viabilidade do objetivo de 
147 g de CO2/km a alcançar em 2020.
Contudo, estudos recentemente 
publicados mostram igualmente que o 
objetivo de 147 g de CO2/km continua a 
ser demasiado ambicioso. À luz da atual 
crise económica, não devem ser impostos 
encargos regulamentares adicionais neste 
domínio aos fabricantes da União.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento – ato modificativo
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 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 elabore um 
relatório e que, se adequado, sejam
adotadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020. No entanto, a 
fim de garantir a segurança de 
planeamento dos fabricantes, a proposta 
não deve ser apresentada antes de 2018, 
uma vez que a determinação dos objetivos 
deve basear-se num novo ciclo de ensaios 
e nos respetivos procedimentos de ensaio, 
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que deverão ser adotados em 2014. Desta 
forma deverá ser possível assegurar que 
sejam recolhidos dados suficientes e 
fiáveis no período de 2014 a 2018, 
proporcionando uma base sólida a 
qualquer proposta de novos objetivos para 
o período pós-2020.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os supercréditos são um 
instrumento importante para os 
fabricantes ao gerarem evolução 
tecnológica e fornecerem um incentivo ao 
investimento em tecnologias inovadoras 
com emissões reduzidas. Além disso, são 
um instrumento eficaz para atingir os 
objetivos do Regulamento (UE) n.º 
510/2011 sem impor encargos adicionais 
aos contribuintes da União. Todos os tipos 
de sistemas de veículos com tração 
elétrica alternativa podem ser promovidos 
através da utilização de supercréditos. O 
regime de supercréditos deve, portanto, 
ser prorrogado para além de 2018, como 
prevê o Regulamento (UE) n.º 510/2011.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O Novo Ciclo de Condução 
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Europeu (NCCE) deverá ser substituído 
pelo novo ciclo de ensaios, o 
Procedimento de Ensaio Globalmente 
Harmonizado para Veículos Comerciais 
Ligeiros (WLTP), em 2014. Por 
conseguinte, quaisquer eventuais 
objetivos para depois de 2020 devem ser 
determinados com base no WLTP, 
quando este estiver totalmente definido e 
operacional. No caso de o WLTP não 
estar totalmente definido e operacional 
até 31 de dezembro de 2017, quaisquer 
eventuais novos objetivos devem ser 
determinados de acordo com o ciclo de 
ensaios vigente nessa altura. Qualquer 
alteração aos objetivos existentes deve ser 
introduzida em conformidade com o 
processo legislativo ordinário.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – ato modificativo

Artigo 1 – n.° 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.° 510/2011
Artigo 3 – n.° 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, n.º 1, a alínea h) passa 
a ter a seguinte redação:
«h) "Emissões específicas de CO2", as 
emissões de CO2 de um veículo 
comercial ligeiro medidas de acordo 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; para efeitos da aplicação da 
presente alínea, quaisquer alterações aos 
procedimentos de medição previstos no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e no 
Regulamento (CE) n.º 692/2008 com 
entrada em vigor a partir de 1 de janeiro 
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de 2013 são aplicáveis a partir de 1 de 
janeiro de 2021.»

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – ato modificativo

Artigo 1 – n.° 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.° 510/2011
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

(2-B) 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 75 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,
- 2 veículos comerciais ligeiros a partir de
2017,
- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2025.
Os supercréditos acumulados no período 
2017-2025 podem ser utilizados em 
qualquer um dos anos desse período para 
o cálculo das emissões médias específicas 
de CO2.
Durante o período de duração do regime 
de supercréditos, o número máximo de 
veículos comerciais ligeiros novos, com 
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emissões específicas de CO2 inferiores a
75 g de CO2/km, a ter em conta na 
aplicação de multiplicadores fixados no 
primeiro parágrafo, não pode 
ultrapassar 50 000 veículos comerciais 
ligeiros por fabricante."

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Regulamento (UE) n.° 510/2011
Artigo 8 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(2-C) No artigo 8.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:
«4. A Comissão mantém um registo 
central dos dados comunicados pelos 
Estados-Membros por força do presente 
artigo e este registo é colocado à 
disposição do público.
Até 30 de junho de 2013 e em cada ano 
subsequente, a Comissão calcula a título 
provisório, em relação a cada 
fabricante:
a) As emissões médias específicas de 
CO2 no ano civil anterior;
b) O objetivo de emissões específicas no 
ano civil anterior;
c) A diferença entre as suas emissões 
médias específicas de CO2 no ano civil 
anterior, calculadas nos termos da alínea 
a), e o seu objetivo de emissões 
específicas para o mesmo ano.
Além disso, até 30 de junho de cada ano, 
desde 2017 até 2025, inclusive, a 
Comissão calculará provisoriamente, em 
relação a cada fabricante:
a) As emissões médias específicas de CO2 
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no ano civil anterior, sem ter em conta os 
supercréditos referidos no artigo 5.º,
b) A diferença entre as suas emissões 
médias específicas de CO2 no ano civil 
anterior, calculadas nos termos da alínea 
a), e o seu objetivo de emissões específicas 
para o mesmo ano.
A Comissão notifica cada fabricante do 
seu cálculo provisório relativamente a 
esse fabricante. A notificação deve 
incluir dados, por Estado-Membro, 
sobre o número de veículos comerciais 
ligeiros novos matriculados e as suas 
emissões específicas de CO2.»

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2-D (novo)
Regulamento (UE) n.° 510/2011
Artigo 8 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

(2-D) No artigo 8.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:
«5. O fabricante pode, no prazo de três 
meses a contar da notificação do cálculo 
provisório a que se refere o n.º 4, notificar 
a Comissão de quaisquer erros nos dados, 
indicando o Estado-Membro em que 
considera que o erro ocorreu.
De 2017 a 2025, inclusive, o fabricante 
deve, no prazo de três meses após ser 
notificado do cálculo provisório 
estabelecido ao abrigo do n.º 4, transmitir 
à Comissão se esta deve ter em conta os 
supercréditos referidos no artigo 5.º para 
o cálculo das suas emissões médias 
específicas de CO2 no ano civil 
precedente.»
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Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento – ato modificativo

Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.° 510/2011
Artigo 13 – n.° 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 1 de janeiro de 2018, e nunca 
antes, a Comissão deve, se for caso disso,
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 com base 
no novo procedimento de ensaio e ciclo de 
ensaios referidos no artigo 13.º, n.º 6, ou, 
se estes não estiverem disponíveis, com 
base num procedimento de ensaio 
totalmente definido e operacional que 
exista nessa altura.»

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento – ato modificativo

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

Texto da Comissão Alteração

– o terceiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:

– o quarto* parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:

«A fim de refletir qualquer mudança no 
procedimento de ensaio regulamentar de 
medição das emissões específicas de CO2, 

«O procedimento de ensaio regulamentar 
e o ciclo de ensaios aplicáveis em 1 de 
janeiro de 2013 nos termos do 
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a Comissão deve adaptar as fórmulas do 
anexo I, através de atos delegados, nos 
termos do artigo 15.º e nas condições 
previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade 
diferente ao abrigo dos antigos e dos 
novos procedimentos de ensaio tenham 
um rigor comparável.»

Regulamento (CE) n.º 715/2007 e do 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, anexos 
III e XII, permanecem a base de aferição 
do objetivo de emissões específicas 
estabelecido no anexo I, ponto 1, alínea 
c). Os novos procedimentos de ensaio e 
ciclos de ensaios que visem substituir os já 
existentes devem estar totalmente 
definidos e operacionais até 31 de 
dezembro de 2017. Nessa data também já 
estarão disponíveis dados de controlo 
suficientes, resultantes do novo 
procedimento de ensaio e ciclo de ensaios. 
Posteriormente, a Comissão deve estudar 
a possibilidade de introduzir novos 
objetivos para o período pós-2020 e, se for 
o caso, deve apresentar uma proposta em 
conformidade com o processo legislativo 
ordinário.» 

__________________
* O número deste parágrafo está 
incorreto na proposta da Comissão. A 
alteração incide sobre o quarto parágrafo 
do artigo 13.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – ato modificativo

Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.° 510/2011
Anexo I – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A partir de 2020: c) A partir de 2020:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
147 + a × (M – M0)

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

Em que: Em que:

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

M0 = o valor adotado nos termos do artigo
13.º, n.º 5

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Justificação

Retificação de erro existente na proposta da Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 2011, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram o Regulamento (UE) n.º 510/2011, 
que visa reduzir as emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos. O artigo 13.º, n.º 
1, do regulamento exige à Comissão que confirme a viabilidade do objetivo médio de longo 
prazo para a frota (147 g de CO2/km a partir de 2020) e que estabeleça as modalidades 
necessárias para atingir esse objetivo. Ao adotar a sua proposta (COM(2012) 394 de 11 de 
julho de 2012), a Comissão satisfez a exigência dos colegisladores e confirmou que o objetivo 
de 147 g previsto no artigo 1.º, n.º 2, do regulamento é viável. 

Objetivo de 2020 

O relator considera que este objetivo de longo prazo de 147 g de CO2/km, aplicável a partir 
de 2020, não deve ser alterado. É um objetivo ambicioso, que foi acordado apenas em 2011, 
menos de dois anos antes da adoção da proposta da Comissão que confirma a sua viabilidade. 
Por conseguinte, o relator apoia inteiramente a proposta da Comissão que confirma a 
viabilidade técnica do objetivo para 2020. O relator opõe-se a qualquer alteração do atual 
objetivo de longo prazo (147 g de CO2/km) pelas seguintes razões:

 Desde que o objetivo de 147 g foi acordado, não houve qualquer alteração das 
circunstâncias ambientais ou económicas que justifique uma modificação a nível dos 
objetivos nesta fase;

 O artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 510/2011 confere à Comissão um 
mandato para confirmar a viabilidade do objetivo de longo prazo. A intenção desta 
disposição não é, claramente, a proposta de um objetivo mais ambicioso por parte da 
Comissão. Por conseguinte, a manutenção do objetivo de longo prazo estabelecido no 
atual regulamento está em harmonia com a letra e o espírito do artigo 13.º, n.º 1;

 Os fabricantes também necessitam de segurança de planeamento. O objetivo de 
emissões de CO2 para 2020 só foi acordado há dois anos; quaisquer novas alterações 
nesta fase apenas iriam minar esta necessidade legítima de segurança; 

 o longo ciclo de desenvolvimento dos veículos comerciais ligeiros deve ser tido em 
conta aquando do estabelecimento de objetivos para as emissões de CO2. Os 
fabricantes estão já nas últimas etapas de planeamento no que diz respeito aos veículos 
a colocar no mercado em 2020. Uma alteração do objetivo nesta fase teria um impacto 
negativo sobre os ciclos de produção dos fabricantes; 

 além disso, uma alteração do objetivo minaria a credibilidade geral dos objetivos de 
longo prazo, uma vez que a própria natureza de um objetivo de longo prazo é, por 
definição, o facto de se manter a longo prazo (ou seja, no período de 2011 a 2020);

 embora vários estudos afirmem que o objetivo para 2020 poderia ser mais ambicioso, 
alguns outros estudos concluíram que o objetivo de 147 g é demasiado ambicioso. Não
há, portanto, indícios seguros de que o objetivo deva ser alterado num ou noutro 
sentido; 

 Falta de dados: até à data, tem havido falta de dados, sobretudo em relação aos 
"veículos construídos em várias fases". Antes de 2014 não estarão disponíveis dados 
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de controlo suficientes. Não devem ser discutidos novos objetivos sem dispor de dados 
suficientes e fiáveis;

 outro fator a ter em conta é a atual situação económica, condicionada por uma crise 
financeira. Por conseguinte, não devem ser impostos encargos económicos adicionais 
aos fabricantes europeus através do estabelecimento de objetivos mais ambiciosos;

 objetivos mais ambiciosos poderiam aumentar os custos de investimento 
(nomeadamente de investigação e desenvolvimento) por parte dos fabricantes. Os 
veículos N1 são geralmente usados por artesãos, serviços de correio rápido e de 
correio expresso e muitos retalhistas, como floristas e restaurantes, a maioria dos quais 
são PME. A revisão da legislação não deve dar origem à imposição de encargos 
adicionais às PME;

 o relator respeita o acordo sobre o objetivo de longo prazo obtido após negociações 
morosas e difíceis entre o Parlamento Europeu e o Conselho, em 2011.

Objetivo para o período após 2020

O relator propõe que não seja introduzido um novo objetivo para o período após 2020 antes 
de, pelo menos, 1 de janeiro de 2018, altura em que deverá estar totalmente operacional um 
novo ciclo de ensaios. O novo ciclo de ensaios WLTP (Procedimento de Ensaio Globalmente 
Harmonizado para Veículos Comerciais Ligeiros) ainda não está disponível, mas deverá ser 
adotado em 2014. O WLTP irá alterar a base de cálculo dos objetivos em matéria de CO2, e 
ainda não se sabe ao certo de que modo as alterações introduzidas nos ciclos de ensaios 
influenciarão as emissões de CO2 medidas. Assim que o novo ciclo de ensaios estiver 
disponível, terão de ser recolhidos dados suficientes e fiáveis, ao longo de vários anos, para 
assegurar que os novos objetivos se baseiem em dados sólidos. 

Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos e uma eventual redução das emissões de CO2 
devem ser tidos em conta antes de estudar um objetivo para o período após 2020. Nesta fase, é 
impossível prever os desenvolvimentos tecnológicos para o período após 2020. Também não 
se sabe ainda em que medida o mercado aceitará tecnologias alternativas. Vários cenários 
tecnológicos se colocam neste momento a nível mundial e, embora a mudança tecnológica 
seja possível, também não se sabe ao certo como irá influenciar as emissões totais de CO2. 
Por conseguinte, há que recolher mais dados para controlar as emissões de CO2 antes de 
discutir um novo objetivo. 

Supercréditos

Os supercréditos são créditos adicionais para os veículos com baixos níveis de emissões. De 
acordo com o atual Regulamento (UE) n.º 510/2011, cada veículo com baixos níveis de 
emissões que emita menos de 50 g de CO2/km ganha créditos adicionais para a frota do 
fabricante. Ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 510/2011, o regime de supercréditos expira 
em 2018. Embora os supercréditos façam parte da nova proposta da Comissão relativa às 
emissões de CO2 dos automóveis de passageiros, não estão incluídos na atual proposta 
relativa às emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros. Contudo, o relator considera 
que os supercréditos são um instrumento importante para incentivar a colocação no mercado 
de veículos com baixos níveis de emissões e para encorajar os fabricantes a desenvolver 
tecnologias com emissões reduzidas de CO2. Visto não se saber ainda qual será no futuro a 
principal tecnologia com emissões reduzidas, o regime de supercréditos deve manter-se. Ao 
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mesmo tempo, a proposta não exige quaisquer recursos financeiros adicionais, não 
sobrecarregando assim os contribuintes. 

A fim de incluir igualmente veículos comerciais ligeiros de maior dimensão e de incentivar os 
produtores a desenvolver tecnologias alternativas em categorias de veículos mais pesados, o 
limite deve ser elevado para 75 g. 

Ecoinovação

O relator acolhe favoravelmente a abordagem da Comissão no sentido de manter a 
ecoinovação na proposta. A inovação deve ser apoiada, e a proposta incentiva-a claramente. O 
processo de homologação deve ser simplificado e as tecnologias eficientes devem ser sempre 
apoiadas.

Ciclo de ensaios

Está previsto que o NCCE (Novo Ciclo de Condução Europeu) será substituído pelo WLTP 
(Procedimento de Ensaio Globalmente Harmonizado para Veículos Comerciais Ligeiros) em 
2014. Em virtude desta mudança, os resultados dos ensaios e a medição das emissões de CO2 
também mudarão. A Comissão propõe que o objetivo de 147 g seja adaptado de acordo com o 
ciclo de ensaios WLTP através de atos delegados. O relator propõe que o ciclo NCCE se 
mantenha como referência para o objetivo 2020 e que se modifique o ciclo de ensaios de 
referência tendo em vista um possível objetivo pós-2020. Esta proposta não deverá ser 
apresentada antes de 2018. Qualquer novo objetivo, mesmo quando ajustado, deve ser 
estabelecido com base em dados de controlo suficientes e decidido em conformidade com o 
processo legislativo ordinário. 


