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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 11 de julho de 2012 a Comissão apresentou a sua proposta de revisão do Regulamento 
(UE) n.º 443/2009, que estabelece o quadro para a redução das emissões de CO2 dos 
automóveis novos de passageiros até 2020. Esta revisão aplica as formas de consecução 
necessárias, sem as quais o objetivo de 95g de CO2/km para o segundo período, até 2020, não 
produz efeitos.

As formas de consecução são aspetos da aplicação que têm impacto no modo como é 
alcançado o objetivo em matéria de emissões. A proposta da Comissão deixa inalterada a 
maioria das formas de consecução com as seguintes exceções:

– Serão introduzidos entre 2020 e 2023 supercréditos para os automóveis que emitem 
menos de 35 g de CO2/km, com um coeficiente multiplicador de 1,3 e limitados a 
um número cumulativo de 20 000 veículos por fabricante durante o período 
abrangido pelo regime.

– O objetivo para efeitos da derrogação concedida aos fabricantes de nicho é 
atualizado para 2020 e os fabricantes responsáveis por menos de 100 matrículas de 
automóveis novos de passageiros por ano ficam isentos da obrigação de respeitar um 
objetivo em matéria de CO2.

– É mantido o regime de ecoinovação quando se aplica um procedimento de ensaio 
revisto.

Além disso, as disposições relativas ao procedimento do comité são atualizadas, a fim de 
serem compatíveis com o Tratado de Lisboa.

A relatora congratula-se, em termos gerais, com o regulamento revisto. Dado que a maioria 
dos fabricantes de automóveis está a cumprir o previsto para alcançar os objetivos de 
emissões de CO2 para 2015 e 2020, como foi acordado em 2009, nesta fase não é desejável 
alterar substancialmente as formas de consecução com vista a alcançar o objetivo de 95g de 
CO2/km para 2020. Porém, subsistem questões importantes que a Comissão não aborda 
adequadamente na sua proposta. 

Um elemento importante que é motivo de preocupação é a discrepância crescente entre as 
emissões indicadas para a homologação e as reais dos veículos novos de passageiros, que a 
Comissão estima que possa ascender a 15-30%. Esta discrepância deve-se largamente aos 
métodos usados pelos fabricantes de automóveis para medirem as emissões de CO2 em 
conformidade com o atual procedimento de ciclo de ensaios. É essencial abordar esta 
discrepância, não apenas porque as reduções de CO2 se traduzem diretamente em poupanças 
de combustível para os consumidores e em menores importações de petróleo. 

Portanto, a relatora gostaria de pedir à Comissão que reveja, até 2014, o procedimento de 
ensaio regulamentar para a medição das missões específicas de CO2 estabelecido nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 715/2007 e respetivas medidas de execução. Até janeiro de 2015 a 
Comissão deve estar em condições de atualizar o ciclo de ensaios da UE. Isto deve ocorrer 
independentemente de o procedimento de ensaio mundial de veículos ligeiros (WLTP) da 
Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas, harmonizado a nível mundial, já 
estar ou não concluído nessa altura, dado que a poupança de combustível é do interesse dos 
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consumidores europeus, independentemente dos progressos internacionais. O novo 
procedimento WLTP poderá então ser integrado no âmbito do ciclo de ensaios da UE e os 
objetivos em matéria de CO2 dos fabricantes de automóveis poderão ser ajustados. A opção 
de medir a ecoinovação fora do ciclo de ensaios não deve ser mantida quando o ciclo de 
ensaios da UE for atualizado em 2015.

Uma debilidade da proposta da Comissão é a ausência de uma visão pós-2020. Embora talvez 
não seja possível prever qual será o caminho exato do progresso tecnológico até 2025, a 
indústria pode beneficiar com a certeza dada por um sinal político claro. Portanto, deve ser 
fixado no presente regulamento um objetivo de níveis de emissões de CO2 para 2025. Esse 
objetivo dará à indústria um tempo de adaptação suficiente e será objeto duma revisão para 
assegurar que pode ser concretizado duma forma social e economicamente equitativa. 

Nos EUA já foi fixado um objetivo para 2025. Este exige aos fabricantes de automóveis que 
reduzam para metade o consumo de combustível dos automóveis médios vendidos entre 2011 
e 2025. Dado que a UE deve permanecer na vanguarda da corrida global para conseguir 
veículos mais limpos, ela deve adotar um ritmo de progresso igualmente ambicioso. Uma 
redução de 50% relativamente aos níveis de 2011 significaria um objetivo inferior a 70 g de 
CO2/km. O estudo mais recente (de 2012) da autoria de AEA-Ricardo conclui que um 
objetivo de 70 g de CO2/km é o mais adequado para 2025 e calculou que esse objetivo pode 
ser conseguido apenas com 7% de veículos hipocarbónicos e cerca de 20% de veículos 
híbridos. 

Um objetivo de 70 g de CO2/km em 2025 asseguraria a continuação dos investimentos no 
desenvolvimento de grupos de tração alternativos e criaria postos de trabalho adicionais na 
alta tecnologia na Europa. Segundo as estimativas McKinsey, até 2030 deverão ser criados 
110 mil novos postos de trabalho na produção e na I&D, graças à necessidade de produzir 
veículos mais eficientes no consumo de combustível. A Comissão reconheceu as vantagens da 
utilização da superfície de apoio das rodas como parâmetro de utilidade em vez da massa do 
veículo e seria adequado passar a utilizar a superfície de apoio das rodas como parâmetro de 
utilidade no objetivo para 2025 e permitir que os fabricantes escolham entre a massa do 
veículo e a superfície de apoio das rodas entre 2015 e 2020.

Finalmente, a relatora propõe alterar o artigo relativo aos supercréditos. Estes últimos têm 
uma debilidade: embora incentivem os fabricantes de automóveis a produzirem mais veículos 
hipocarbónicos, também lhes permitem vender mais automóveis mais poluentes, pelo que 
enfraquecem o objetivo de CO2. A relatora propõe, em vez disso, a introdução dum mandato 
flexível semelhante ao mandato relativo aos veículos com emissões muito baixas existente na 
Califórnia. Isto irá acelerar o desenvolvimento e implantação de grupos de tração alternativos 
- como as baterias elétricas e as células de combustível - e assegurará os investimentos 
adequados nas tecnologias hipocarbónicas. Também dará incentivos aos “pioneiros” graças à 
suavização dos seus objetivos de emissões médias de CO2 para 2025, assegurando 
simultaneamente que os fabricantes que não optarem por contribuir para a implantação de 
veículos hipocarbónicos fazem melhorias adicionais na respetiva frota convencional para lá de 
2020.

É necessário que a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais 
trabalhem com vista a identificar e divulgar as boas práticas no sentido de estimular a procura 
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de veículos hipocarbónicos para que o crescimento saudável das vendas verificado em alguns 
países europeus se reproduza em todos os Estados-Membros.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento

Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Se os objetivos forem alterados com 
demasiada frequência, isso criará 
incerteza para a indústria automóvel e 
afetará a sua competitividade global.

Alteração 2
Proposta de regulamento

Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE502.182v02-00 6/23 AD\930092PT.doc

PT

impediram uma utilização acrescida das 
flexibilidades pelos fabricantes, 
conduzindo a alegadas reduções de 
emissões de CO2 que não se devem a 
melhorias tecnológicas e que não podem 
ser atingidas em condições reais de 
condução em estrada. Por conseguinte, o 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 deve ser 
revisto com urgência a fim de assegurar 
que os procedimentos de ensaio refletem 
adequadamente o comportamento dos 
veículos em matéria de emissões reais de 
CO2.

Alteração 3
Proposta de regulamento

Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os preços elevados e sempre 
crescentes dos combustíveis fósseis e, em 
especial, do petróleo representam uma 
ameaça para a recuperação económica, a 
segurança energética e a acessibilidade do 
preço da energia na Europa. Os choques 
petrolíferos podem conduzir a recessões 
profundas, competitividade reduzida e 
desemprego crescente. Por conseguinte, a 
redução da nossa dependência petrolífera 
através, entre outros, do aumento da 
eficiência e sustentabilidade dos 
automóveis novos de passageiros e 
comerciais constitui uma prioridade.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Reconhecendo os elevados custos de 
investigação e desenvolvimento e de 
produção unitária das primeiras gerações 

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

de veículos hipocarbónicos, deve ser 
acelerado e facilitado, provisoriamente e 
dentro de determinados limites, o processo 
da sua introdução no mercado da União nas 
fases iniciais da sua comercialização. A 
Comissão, os Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais devem 
trabalhar com vista a identificar e 
divulgar as boas práticas no sentido de 
estimular a procura de veículos 
hipocarbónicos para que o crescimento 
saudável das vendas verificado em alguns 
países europeus se reproduza em todos os 
Estados-Membros.

Alteração 5
Proposta de regulamento

Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os pequenos fabricantes solicitaram derrogações através de um processo complexo que 
exigiu recursos significativos, também por parte da Comissão. A avaliação de impacto da 
Comissão confirma que estes fabricantes têm um impacto marginal no clima. Além disso, o 
limite de 500 automóveis impede o desenvolvimento económico destas pequenas empresas, 
que terão mais probabilidades de viabilidade financeira se produzirem até 1 000 automóveis, 
sobretudo no contexto da crise económica.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
para o período após 2020. Tal deve 
fazer-se através da fixação de um objetivo 
para 2025. Esse objetivo deve basear-se na
taxa de redução necessária para estar em 
harmonia com os objetivos climáticos a 
longo prazo da União, bem como 
incrementar o desenvolvimento de 
tecnologias com uma boa relação 
custo-eficácia para a redução das emissões 
de CO2 dos veículos. É, por conseguinte, 
conveniente que a Comissão apresente um 
relatório e proponha objetivos coerentes 
com a relação custo-eficácia, de modo a 
atingir os objetivos ambientais a longo 
prazo da União para 2050 e a assegurar a 
liderança contínua da União na economia 
de combustível e nas emissões de CO2. O 
relatório deve ter em conta as emissões de 
CO2 ao longo de todo o ciclo de vida dos 
automóveis (incluindo o fabrico e o fim de 
vida).

Alteração 7
Proposta de regulamento

Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Reconhecendo os longos períodos 
de investigação e desenvolvimento 
necessários aos fabricantes e a fim de 
proporcionar aos investidores a confiança 
necessária, é importante fixar um objetivo 
para 2025.
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Alteração 8
Proposta de regulamento

Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Dado que informações corretas e 
verdadeiras sobre as emissões de CO2 e o 
consumo de combustível, que se 
encontram diretamente relacionados, são 
fundamentais para os consumidores 
fazerem escolhas informadas, deve ser 
prestada a maior atenção à previsão 
destes parâmetros. No entanto, hoje em 
dia, as emissões reais dos veículos ligeiros 
de passageiros e comerciais na estrada 
diferem grandemente dos valores 
determinados no atual ciclo de ensaio. 
Por conseguinte, é necessário o rápido 
desenvolvimento de um ciclo de ensaio 
melhorado. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 443/2009, 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. A aplicação atual 
do procedimento regulamentar para a 
medição das emissões específicas de CO2 
está a causar o registo de níveis de 
emissões inferiores aos do desempenho 
real dos veículos na prática. Os 
procedimentos de medição referidos no 
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 
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(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.

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 devem, 
portanto, ser alterados urgentemente.
A revisão dos procedimentos de ensaio
está a ser efetuada através do 
desenvolvimento de um procedimento de 
ensaio mundial de veículos ligeiros 
(WLTP) no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas, mas ainda não se encontra 
concluída. Para este fim, e dado que o 
ciclo de ensaio 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 
ensaio melhorado. A fim de permitir aos 
fabricantes o planeamento com 
conhecimento pleno das disposições, eles 
terão de cumprir o procedimento de 
ensaio atual até este ser substituído pelo 
WLTP. Quando os atuais procedimentos 
de ensaio, estabelecidos 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.

Alteração 10
Proposta de regulamento

Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

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

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 proceda a consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. Quando 
preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Alteração 11
Proposta de regulamento

Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É adequado avaliar a necessidade 
de abandonar os objetivos de emissão de 
CO2 e substitui-los por objetivos de 
eficiência de combustível, já que os 
primeiros não têm em conta as emissões 
nocivas dos motores de combustão interna 
modernos. Portanto, solicita-se à 
Comissão que apresente um relatório 
sobre este tema.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

de dados sobre a superfície de apoio das 
rodas e a sua utilização como parâmetro de 
utilidade no anexo I do Regulamento (CE) 
n.° 443/2009. Tais dados estão disponíveis 
e a sua utilização potencial foi considerada 
na avaliação de impacto. Com base nesta 
avaliação, concluiu-se que o parâmetro de 
utilidade utilizado na fórmula para 2020 
deve ser a massa, pois uma alteração do 
parâmetro de utilidade não atingiria o 
objetivo de segurança de planificação, 
visto que os fabricantes já iniciaram as 
suas vias de cumprimento até 2020 na 
base da continuação do parâmetro atual. 
Contudo, tendo em conta o menor custo e 
as vantagens de uma mudança do 
parâmetro de utilidade para a superfície de 
apoio das rodas, esta última pode ser 
usada como parâmetro de utilidade no 
objetivo para 2025 e os fabricantes devem 
ter a opção de usar a superfície de apoio 
das rodas a partir de 2020.

Alteração 13
Proposta de regulamento

Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 95 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e os 
anexos III e XII do Regulamento (CE) 
n.º 692/2008, ECE R83-06 e ECE101, em 
cada caso válido em…+.»
___________________
+ OJ: inserir a data de adoção deste 
regulamento.
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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 14
Proposta de regulamento

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.»

Justificação

Os pequenos fabricantes solicitaram derrogações através de um processo complexo que 
exigiu recursos significativos, também por parte da Comissão. A avaliação de impacto da 
Comissão confirma que estes fabricantes têm um impacto marginal no clima. Além disso, o 
limite de 500 automóveis impede o desenvolvimento económico destas pequenas empresas, 
que terão mais probabilidades de viabilidade financeira se produzirem até 1 000 automóveis, 
sobretudo no contexto da crise económica.

Alteração 15
Proposta de regulamento

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) O artigo 3.º, n.º 1, alínea b), passa a 
ter a seguinte redação:
"(f) "Emissões específicas de CO2", as 
emissões de CO2 de um automóvel de 
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passageiros medidas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
especificadas como as emissões mássicas 
(combinadas) no certificado de 
conformidade. No caso dos automóveis 
de passageiros não homologados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007, "emissões específicas de 
CO2" são as emissões de CO2 medidas 
em conformidade com o procedimento 
de medição especificado no Regulamento 
(CE) n.º 692/2008 ou em conformidade 
com o procedimento adotado pela 
Comissão para estabelecer as emissões 
de CO2 desses automóveis de 
passageiros; para efeitos do presente 
regulamento, quaisquer alterações 
adotadas no Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e no Regulamento (CE) n.º 
692/2008, bem como nas normas CEE R 
83 e R 101, que sirvam de base e entrem 
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2013 
só devem entrar em vigor a partir de 1 de 
janeiro de 2021."

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,5 automóveis de 
passageiros no período de 2016 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2016.

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 

2. O aumento do objetivo de emissões para 
cada fabricante resultante de cálculos 
efetuados com base em supercréditos deve 
ser limitado a 2,5 g de CO2/km por ano.
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2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por fabricante.

Alteração 17
Proposta de regulamento

Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O artigo 6.º passa a ter a seguinte 
redação:
"Para determinar o cumprimento, por 
um fabricante, do seu objetivo de 
emissões específicas de CO2 referido no 
artigo 4.º, os objetivos de emissões 
específicas de CO2 de cada veículo capaz 
de funcionar com combustíveis 
alternativos em conformidade com as 
normas da UE serão reduzidos em 5% até 
31 de dezembro de 2015, atendendo ao 
maior potencial das tecnologias de 
combustíveis inovadoras e de redução de 
emissões do funcionamento com 
biocombustíveis. Esta redução apenas se 
aplica se pelo menos 30% das estações 
de serviço do Estado-Membro em que o 
veículo está matriculado fornecerem este 
tipo de combustível alternativo, 
incluindo biocombustíveis que cumpram
os critérios de sustentabilidade para os 
biocombustíveis previstos na legislação 
comunitária da União aplicável."

Justificação

O bónus da redução de 5% nas emissões de CO2 deve ser aplicado a todos os combustíveis 
alternativos, incluindo os bioésteres, e não apenas ao bioetanol.
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(4-B) No artigo 8.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
"4-A. Quando, na sequência da 
verificação de conformidade da produção, 
um Estado-Membro determinar, 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 mais 
de 4% 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."

Alteração 19
Proposta de regulamento

Artigo 1 – ponto 9
2009/443/EC
Artigo 12 – n.º 2 – primeira frase

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20
Proposta de regulamento

Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No artigo 12.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
"4-A. Uma vez por ano, a Comissão 
transmite ao Conselho e ao Parlamento 
um relatório sobre tecnologias inovadoras 
e pacotes tecnológicos inovadores que 
tenham sido aprovados e rejeitados."

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

(9-B) No artigo 12.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
"4-B. A Comissão deve, até 31 de 
dezembro de 2013, concluir uma revisão 
das disposições de execução aplicáveis às 
tecnologias inovadoras a que se refere 
este artigo, a fim de racionalizar os 
processos de candidatura e aprovação 
conforme for adequado."
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Alteração 22

Proposta de regulamento
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) No n.º 3, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:
"3. A partir de 2012, a Comissão deve 
proceder a uma avaliação de impacto, a 
fim de rever, até 2014, como previsto no 
artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007, os procedimentos para a 
medição das emissões de CO2 nos termos 
desse regulamento, tendo em vista a 
aplicação de um procedimento de medição 
revisto o mais depressa possível. A 
Comissão deve, nomeadamente, 
apresentar propostas adequadas para 
adaptar esses procedimentos com vista a 
refletir de forma apropriada o 
verdadeiro desempenho dos automóveis 
em matéria de emissões de CO2 e para 
incluir as tecnologias inovadoras 
aprovadas nos termos do artigo 12.º que 
poderiam ser refletidas no ciclo de 
ensaios. A Comissão deve assegurar que 
esses procedimentos sejam revistos 
posteriormente com regularidade."

Alteração 23
Proposta de regulamento

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 3 do artigo 13.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o parágrafo 2:
"Para fins de verificação da 
conformidade das emissões de CO2 de 
veículos de produção com os valores do 
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tipo homologado, os Estados-Membros 
responsáveis pelos controlos da 
conformidade da produção procedem à 
auditoria dos valores de resistência 
aerodinâmica e ao rolamento numa 
amostra representativa de veículos de 
produção - incluindo ensaios de 
movimento por inércia - e notificam 
qualquer desvio dos valores do tipo 
homologado em conformidade com o 
artigo 8.º, n.º 4-A."

Alteração 24
Proposta de regulamento

Artigo 1 – n.° 10 – alínea b-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
parágrafo:
 "3-A. A Comissão avaliará a 
possibilidade de substituir a abordagem 
do tubo de escape, em que contam apenas 
as emissões associadas com a produção e 
com o uso de combustível, por uma 
abordagem de ciclo de vida, em que se 
incorporem emissões de todos as fases de 
vida de um veículo, desde a produção do 
material até ao desmantelamento ou à 
reciclagem no fim de vida."

Alteração 25

Proposta de regulamento
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 

5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve concluir a revisão dos
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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.

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 
2025 e o período posterior. Tais objetivos 
são coerentes com a trajetória que 
garanta a melhor relação custo-eficácia 
para alcançar os objetivos climáticos de 
longo prazo da União para 2050.
A Comissão avaliará: 
a) As formas de consecução dum objetivo 
de longo prazo para 2025 com base numa 
avaliação do impacto e na viabilidade 
técnica e económica; 
(b) Os aspetos da concretização desse 
objetivo, nomeadamente a taxa sobre 
emissões excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão deve 
apresentar, sempre que adequado, 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.

Alteração 26
Proposta de regulamento

Artigo 1 – n.º 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 

7. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
14.º, n.º 2, para adaptar as fórmulas do 
anexo I de modo a refletir qualquer 



AD\930092PT.doc 21/23 PE502.182v02-00

PT

regulamentar para a medição das emissões 
específicas de CO2 a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, 
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.

alteração no procedimento de ensaio 
regulamentar para a medição das emissões 
específicas de CO2 a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, 
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.»

Justificação

A atual proposta possibilita apenas o controlo ex-post do Parlamento Europeu e dos Estados-
Membros Tendo em conta que os Estados-Membros são responsáveis pela aplicação da 
legislação da UE, e que o papel executivo é confiado à Comissão, cumpre definir condições 
de aplicação uniformes. Do ponto de vista da indústria, os Estados-Membros devem 
supervisionar a Comissão. Por conseguinte, cumpre aplicar o procedimento de comitologia 
pertinente.

Alteração 27
Proposta de regulamento

Artigo 1 – ponto 12 
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 14-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 8.º, n.º 9, segundo 
parágrafo, no artigo 11.º, n.º 8, no artigo 
13.º, n.º 2, terceiro parágrafo, e no artigo 
13.º, n.º 7, é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a partir de [data da 
entrada em vigor do presente regulamento]. 

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 8.º, n.º 9, segundo 
parágrafo, no artigo 11.º, n.º 8 e no artigo 
13.º, n.º 2, terceiro parágrafo é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir de [data da entrada em vigor do 
presente regulamento]. A Comissão 
apresenta um relatório sobre a delegação 
de poderes pelo menos nove meses antes 
da expiração do período de cinco anos. A 
delegação de poderes é prorrogada 
automaticamente por períodos de idêntica 
duração, exceto se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho se opuserem a essa 
prorrogação pelo menos três meses antes 
do final de cada período.
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Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A partir de 2020: (c) A partir de 2020:

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

A fim de determinar "as emissões 
específicas médias de CO2" da frota, deve 
ser utilizada uma das seguintes fórmulas:

Em que: i) Emissões específicas de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

M = massa do veículo em quilogramas (kg) Em que:

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

M = massa do veículo em quilogramas (kg)

a = 0,0333. M0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

a = 0,0333.

ii) Emissões específicas de CO2 = 95 + b × 
(F – F0)
Em que:
F = Superfície de apoio das rodas do 
veículo em metros quadrados (m2)
F0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2
b = 60 % inclinação da curva de 
valores-limite.
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