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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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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 a fim de definir as formas de consecução do objetivo de 
2020 em matéria de redução das emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0393),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0184/2012),

– 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 substitui-la por um outro texto;

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

Alteração 1

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Reconhecendo os impactos 
desproporcionados para os pequenos 

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

fabricantes em resultado do cumprimento 
dos objetivos de emissões específicas 
definidos com base na utilidade do veículo, 
do elevado ónus administrativo do 
procedimento de derrogação e do benefício 
apenas marginal em termos de emissões de 
CO2 evitadas dos veículos vendidos por 
esses fabricantes, os produtores 
responsáveis pela produção anual de menos 
de 1000 automóveis novos de passageiros 
são excluídos do âmbito de aplicação do 
objetivo de emissões específicas e da taxa 
sobre emissões excedentárias.

Or. de

Alteração 2

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros (World Light Duty Test 
Procedure («WLTP»)) no âmbito da 
Comissão Económica para a Europa das 
Nações Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008. A fim de dar segurança 
aos fabricantes em termos de 
planeamento, o procedimento de ensaio 
atual deve ser mantido até 2020 para 
efeitos do presente regulamento. A partir 
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de 2021, o procedimento de ensaio atual 
deve ser substituído pelo WLTP. Quando, 
em 2021, se aplicar o WLTP para efeitos 
do presente regulamento, os limites 
estabelecidos no anexo I devem ser 
adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

Or. de

Alteração 3

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 4

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 443/2009
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 automóveis 
novos de passageiros 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 1000 automóveis 
novos de passageiros matriculados na UE 
no ano civil precedente.»

Or. de

Alteração 5

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, n.º 1, a alínea f) passa 
a ter a seguinte redação:
«f) «Emissões específicas de CO2»: as 
emissões de um automóvel de 
passageiros medidas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
especificadas como emissões mássicas de 
CO2 (combinadas) no certificado de 
conformidade. Para os automóveis de 
passageiros não homologados nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 715/2007, 
"emissões específicas de CO2" são as 
emissões de CO2 medidas pelo processo 
de medição estabelecido para os 
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automóveis de passageiros no 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, ou 
segundo processos aprovados pela 
Comissão para o cálculo das emissões de 
CO2 desses automóveis de passageiros;
para efeitos de aplicação da presente 
alínea, as alterações aos processos de 
medição estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 715/2007 e no Regulamento (CE) 
n.º 692/2008 que entraram em vigor em 1 
de janeiro de 2013 serão aplicáveis 
apenas a partir de 1 de janeiro de 2021."

Or. de

Alteração 6

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

3-A. O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos
(1) No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km ou com 
uma autonomia mínima só do motor 
elétrico de 40 km será contabilizado com: 

- 3,5 automóveis em 2012;
- 3,5 automóveis em 2013;
- 2,5 automóveis em 2014;
- 2,5 automóveis em 2015;
- 2,5 automóveis em 2016;
- 2,5 automóveis em 2017;
- 2 automóveis em 2018;
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- 2 automóveis em 2019;
- 2 automóveis em 2020.
1-A. Uma contabilização múltipla em 
conformidade com o n.º 1 será apenas 
efetuada quando as emissões específicas 
médias de CO2 de um fabricante no 
respetivo ano civil não ultrapassarem 15% 
do seu objetivo de emissões específicas.
1-B. Entre 2016 e 2020, os fabricantes 
podem poupar o supercrédito referido no 
n.º 1 no registo referido no artigo 8.º, 
n.º 3-A.
1-C. Entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2023, os fabricantes podem 
pedir à Comissão que, aquando do cálculo 
das emissões específicas médias de CO2
tenham em conta o supercrédito poupado 
em conformidade com o n.º 3.»

Or. de

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimida

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



PE500.598v03-00 10/19 PR\926759PT.doc

PT

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

Or. de

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. No artigo 8.º, a seguir ao n.º 3, é 
aditado o seguinte número:
«3-A. A Comissão mantém um registo 
sobre as poupanças referidas no artigo 
5.º, n.º 1, alínea c). O registo é colocado à 
disposição do público.»

Or. de

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

(4-B) 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 em conformidade 
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com o presente artigo. O registo é 
colocado à disposição do público.
A partir de 2011, a Comissão fará um 
cálculo provisório para cada fabricante, 
até 30 de junho de cada ano, 
nomeadamente sobre:
a) As emissões médias específicas de CO2
no ano civil anterior;
b) O objetivo de emissões específicas no 
ano civil anterior; e
c) A diferença entre as suas emissões 
específicas médias de CO2 no ano civil 
anterior calculadas em conformidade 
com a alínea a) e o seu objetivo para o 
mesmo ano.
A partir de 2016 e até 2023 inclusive, a 
Comissão fará um cálculo provisório, até 
30 de junho de cada ano, para cada 
fabricante nomeadamente sobre:
a) As emissões específicas médias de CO2
no ano civil anterior, sem ter em conta o 
supercrédito referido no artigo 5.º;
b) A diferença entre as suas emissões 
específicas médias de CO2 no ano civil 
anterior calculadas em conformidade com 
a alínea a) e o seu objetivo para o mesmo 
ano.
A Comissão comunica a cada fabricante o 
seu cálculo provisório respeitante ao 
mesmo. A notificação inclui dados, por 
Estado-Membro, sobre o número de 
automóveis novos de passageiros 
matriculados e as suas emissões 
específicas de CO2.»

Or. de
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Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

(4-C) No artigo 8.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:
«5. Os fabricantes podem, 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 consideram que o erro ocorreu.
A partir de 2016 e até 2023 inclusive, cada 
fabricante comunica à Comissão, no 
prazo de três meses a contar da 
comunicação do cálculo provisório, em 
conformidade com o n.º 4, se a Comissão 
deve ter em conta o supercrédito referido 
no artigo 5.º aquando do cálculo das suas 
emissões específicas médias de CO2 no 
ano civil anterior.
A Comissão examina as notificações dos 
fabricantes e, até 31 de outubro, 
confirma ou altera os cálculos 
provisórios a que se refere o n.º 4.»

Or. de

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 12.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
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«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 («pacotes tecnológicos 
inovadores»). A contribuição total dessas 
tecnologias para reduzir o objetivo de 
emissões específicas de um fabricante 
não pode ultrapassar 7 g de CO2/km.»

Or. de

Alteração 12

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(9) No artigo 12.º, n.º 2, a primeira frase
passa a ter a seguinte redação:

(9) No artigo 12.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

«A Comissão deve adotar as disposições de 
execução relativas ao procedimento de 
aprovação das tecnologias inovadoras ou 
pacotes tecnológicos inovadores a que se 
refere o n.º 1 por meio de atos de execução. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 2, do presente 
regulamento.»

«A Comissão deve adotar as disposições de 
execução relativas ao procedimento de 
aprovação das tecnologias inovadoras ou 
pacotes tecnológicos inovadores a que se 
refere o n.º 1 por meio de atos de execução. 
Estes atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame previsto no artigo 
14º, n.º 2. Essas disposições de execução
baseiam-se nos critérios a seguir 
indicados:
a) O fornecedor ou o fabricante deve ser 
responsável pelas poupanças de CO2
obtidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras ou de pacotes 
tecnológicos inovadores;

b) As tecnologias inovadoras ou os 
pacotes tecnológicos inovadores devem 
contribuir comprovadamente para a 
redução de CO2;

c) O impacto das tecnologias inovadoras 
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e dos pacotes tecnológicos inovadores 
sobre as emissões específicas de CO2 de 
um automóvel de passageiros não deve 
ultrapassar 25% do procedimento de 
ensaio normal; As tecnologias 
inovadoras e os pacotes tecnológicos 
inovadores não devem ser abrangidos 
por disposições vinculativas decorrentes 
das medidas adicionais complementares 
correspondentes à redução de 10 g de 
CO2/km a que se refere o artigo 1.º, nem 
ser obrigatórias por força de outras 
disposições de direito comunitário.»

Or. de

Alteração 13

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No artigo 12.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:
«3. Qualquer fornecedor ou fabricante 
que requeira a aprovação de uma dada 
medida como tecnologia inovadora ou 
pacote tecnológico inovador deve 
apresentar à Comissão uma exposição 
contendo um relatório de verificação 
elaborado por uma entidade 
independente e certificada. Em caso de 
eventual interação da medida com outra 
tecnologia inovadora ou pacote 
tecnológico inovador já aprovado, a 
exposição deve mencionar esse facto e o 
relatório de verificação deve avaliar em 
que medida essa interação modifica a 
redução alcançada por cada medida.»

Or. de
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Alteração 14

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A seguir ao artigo 12.º, n.º 4, é 
aditado o seguinte artigo:
«4-A. A Comissão apresentará 
anualmente ao Conselho e ao Parlamento 
um relatório sobre as tecnologias 
inovadoras ou os pacotes tecnológicos 
inovadores que foram aprovados ou 
rejeitados.»

Or. de

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

«3. A partir de 2012, a Comissão realiza 
uma avaliação de impacto para rever, 
conforme previsto no artigo 14.º, n.º 3.º 
do Regulamento (CE) n.º 715/2007, os 
procedimentos para a medição das 
emissões de CO2, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, para 
fins de aplicação de um novo método de 
medição a partir de 2021. A Comissão 
apresenta, nomeadamente, propostas 
adequadas para adaptar os 
procedimentos de modo a refletir 
adequadamente o comportamento real 
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dos automóveis em relação às emissões 
de CO2 e para incluir as tecnologias 
inovadoras aprovadas a que se refere o 
artigo 12.º que possam ser refletidas no 
ciclo de ensaio. A Comissão assegura a 
revisão periódica desses procedimentos.»

Or. de

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 14.º-A para adaptar as fórmulas do 
anexo I de modo a refletir qualquer 
alteração no procedimento de ensaio 
regulamentar para a medição das emissões 

7. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 14.º-A para adaptar as fórmulas do 
anexo I de modo a refletir qualquer 
alteração no procedimento de ensaio 
regulamentar para a medição das emissões 
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específicas de CO2 a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, 
assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade diferente 
ao abrigo dos antigos e dos novos 
procedimentos de ensaio têm um rigor 
comparável. 

específicas de CO2 a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, 
assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade diferente 
ao abrigo dos antigos e dos novos 
procedimentos de ensaio têm um rigor 
comparável. As derrogações resultantes 
dos novos procedimentos de ensaio têm de 
ser plenamente ajustados. Este 
ajustamento será aplicável a partir de 1 de 
janeiro de 2021.

Or. de
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Pretende-se com a presente proposta alcançar uma redução significativa, mas 
simultaneamente sensata do ponto de vista económico e ecológico, das emissões de CO2 dos 
veículos novos, nomeadamente através da aplicação de conceitos de propulsão modernos. 
Desde 2006 o valor aplicável à frota é de 160g de CO2/km, a partir de 2015 este valor passará 
a ser de 130g de CO2/km e a partir de 2015 aplicar-se-á o valor de 95g de CO2/km. Este 
último é extremamente ambicioso. O relator considera que é importante alcançar o referido 
objetivo, embora este represente a maior redução dos últimos anos. Por outro lado, na sua 
proposta COM(2012)0393, a Comissão propôs que a fórmula de cálculo das emissões 
específicas de CO2 de automóveis novos de passageiros no Regulamento (CE) n.º 443/2009 
fosse reduzida de a = 0,0457 para a = 0,0333. Esta redução representa uma diminuição da 
linha de 27%, que implicará custos mais elevados precisamente para os fabricantes de 
automóveis de maiores dimensões e não para os fabricantes de automóveis mais pequenos.
Dado que, no entanto, são geralmente os automóveis de maiores dimensões que abrem o 
caminho para as novas tecnologias, o relator vê-se obrigado a propor um sistema de 
incentivos realista suscetível de promover o desenvolvimento e a aplicação de conceitos de 
propulsão inovadores amigos do ambiente. No entanto, este ónus não deve recair sobre os 
orçamentos nacionais dos Estados-Membros, nomeadamente através de subvenções cruzadas. 
Ao mesmo tempo, o relator deseja assegurar a manutenção de uma ampla gama de fabricantes 
e de veículos novos, de molde a continuar a permitir uma concorrência equitativa entre os 
fabricantes de automóveis novos de passageiros. Por outro lado, a deve constituir um objetivo 
da UE limitar, através de legislação, a escolha de um automóvel.

O sistema de incentivos deverá permitir que todos os fabricantes consigam poupar, até 2020, 
os assim chamados «supercréditos», que são geridos pela Comissão através de um registo 
colocado à disposição do público. Os fabricantes têm a possibilidade de comunicar à 
Comissão se os supercréditos poupados por ano civil devem ser calculados de forma flexível 
ou não para a consecução da sua meta individual. No entanto, os supercréditos dos fabricantes 
só podem ser tidos em consideração se, no ano civil correspondente, as suas metas específicas 
de emissões não forem superiores a 15%. Por outro lado, só devem ser considerados para 
efeitos de supercréditos os veículos cujas emissões específicas de CO2 não sejam superiores a 
50g de CO2/km ou que cuja autonomia mínima só da parte do motor elétrico corresponda a 40 
km. Isto obriga os fabricantes a reforçarem os investimentos em sistemas alternativos de 
propulsão e a lançarem os seus conceitos no mercado. Este sistema de incentivos expira em 
2023. Por outro lado, o coeficiente multiplicador será reduzido gradualmente devendo 
corresponder, em 2018, ao fator 2.  

A fim de permitir uma maior comparabilidade aos consumidores, o consumo de combustível 
de cada modelo de automóvel de todos os fabricantes será medido através de um 
procedimento de ensaio normalizado, denominado «NEDC» (novo ciclo de condução 
europeu). Neste momento a Comissão e outras instituições estão a desenvolver num novo 
procedimento, o «WLTP» (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure). Por outro 
lado, a fim de dar uma certa segurança em termos de planeamento aos fabricantes, é 
necessário que o NEDC seja estabelecido como base para a consecução do objetivo de 95g de 
CO2 até 2020. Posteriormente, o procedimento WLTP passará a substituir o antigo ciclo de 
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ensaio e será utilizado como base para determinar os objetivos pós 2020. 

Por outro lado, os fabricantes de automóveis novos de passageiros e os seus fornecedores 
devem ser incentivados a certificar e a incorporar nos mesmos tecnologias ou pacotes 
tecnológicos (ecoinovações) suscetíveis de contribuir para uma redução do consumo de 
combustível e das emissões de CO2 que lhe estão associadas. Até à data não existem 
ecoinovações reconhecidas, nomeadamente devido ao facto de os procedimentos de ensaio 
serem demasiado morosos e onerosos. Daí o relator sentir a necessidade de propor incentivos 
para a simplificação do processo de reconhecimento de tecnologias inovadoras ou de pacotes 
tecnológicos. Conforme previsto no Regulamento (CE) n.º 443/2009, a contribuição global 
das referidas tecnologias visando uma redução do objetivo de emissões específicas médias de 
cada fabricante pode corresponder, no máximo, a 7g de CO2/km. 

Dado que neste momento não é possível prever quais vão ser os conceitos de propulsão 
alternativos que vão ser aceites pelos consumidores, não seria sensato apresentar já em 2014 
uma revisão da regulamentação para o período pós 2020. O relator considera que não vale a 
pena realizar uma nova avaliação da futura situação do mercado antes de 2017. 


