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Alteração 178
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Até 1 de Janeiro de 2014, a Comissão 
propõe ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho os objectivos de emissões 
médias de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros registados na União, a atingir a 
partir de 2020, à luz dos resultados de 
uma avaliação do impacto actualizada, 
incluindo, nomeadamente, uma análise 
global do impacto no sector da indústria 
automóvel e dos sectores associados. O 
presente regulamento será alterado de 
uma forma tão neutra quanto possível do 
ponto de vista da concorrência e 
equitativa e sustentável do ponto de vista 
social.
A proposta global incluirá igualmente:
- a revisão dos procedimentos de medição 
das emissões de CO2 previstos no n.º 3 do 
artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 443/2009;
- a eventual inclusão, no presente 
regulamento, de veículos das categorias 
M2 e N2, definidas no anexo II da 
Directiva 2007/46/CE, cuja massa de 
referência não exceda 2 610 kg e de 
veículos aos quais seja alargada a 
homologação nos termos do artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007.
- os aspectos da aplicação do objectivo 
fixado, incluindo a eventual revisão do 
critério de utilidade, os prémios sobre as 
emissões excedentárias, as tecnologias 
inovadoras, as derrogações para os 
pequenos fabricantes e as alterações a 
introduzir nos anexos I e II.

Or. fr
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Alteração 179
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2016 e 
posteriormente de três em três anos, 
devem ser aprovadas alterações ao anexo 
I a fim de ajustar o número M0, a que se 
refere esse anexo, à massa média dos 
veículos comerciais ligeiros novos nos três 
anos civis anteriores.

Suprimido

Essas medidas produzem efeitos pela
primeira vez em 1 de Janeiro de 2018 e 
posteriormente de três em três anos.
Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Alteração 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2016 e 
posteriormente de três em três anos, 
devem ser aprovadas alterações ao anexo 
I a fim de ajustar o número M0, a que se 
refere esse anexo, à massa média dos 
veículos comerciais ligeiros novos nos três 
anos civis anteriores.

Suprimido

Essas medidas produzem efeitos pela 
primeira vez em 1 de Janeiro de 2018 e 
posteriormente de três em três anos.
Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Alteração 181
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2016 e 
posteriormente de três em três anos, devem 
ser aprovadas alterações ao anexo I a fim
de ajustar o número M0, a que se refere 
esse anexo, à massa média dos veículos 
comerciais ligeiros novos nos três anos 
civis anteriores.

2. Até 31 de Outubro de 2016 e 
posteriormente de três em três anos, devem 
ser aprovadas alterações ao anexo I a fim 
de ajustar o número M0, a que se refere 
esse anexo, à massa média dos veículos 
comerciais ligeiros novos nos três anos 
civis anteriores.

Essas medidas produzem efeitos pela 
primeira vez em 1 de Janeiro de 2018 e 
posteriormente de três em três anos.

Essas medidas produzem efeitos pela 
primeira vez em 1 de Janeiro de 2018 e 
posteriormente de três em três anos.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.o 3 do artigo 
13.o.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.o 3 do artigo 
13.o.

Or. fr

Alteração 182
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Até 1 de Janeiro de 2013, a Comissão 
conclui a revisão dos objectivos de 
emissões específicas constantes do anexo 
I e das derrogações a que se refere o 
artigo 10.º, com o objectivo de definir:

Suprimido

– 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 
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uma boa relação custo-eficácia, e assim 
como
os aspectos da aplicação desse objectivo, 
nomeadamente o prémio sobre emissões 
excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão, se for caso 
disso,
apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável;
confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias 
N2 e M2, definidas no anexo II da 
Directiva 2007/46/CE, cuja massa de 
referência não exceda 2 610 kg e de 
veículos aos quais seja alargada a 
homologação nos termos do artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.o 3 do artigo 
13.o.

Or. fr

Alteração 183
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

4. Até 1 de Janeiro de 2013, a Comissão 
conclui a revisão dos objectivos de 
emissões específicas constantes do anexo I 

4. Até 1 de Janeiro de 2013, a Comissão 
avalia a implementação dos objectivos de 
emissões específicas constantes do anexo I 
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e das derrogações a que se refere o artigo 
10.º, com o objectivo de definir:

e das derrogações a que se refere o artigo 
10.º, com o objectivo de definir:

Or. en

Justificação

Os fabricantes necessitam de segurança em matéria de investimento relativamente ao 
objectivo de 2020.

Alteração 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

– as formas de concretização, a partir de 
2020, do objectivo de longo prazo de 160g
de CO2/km com uma boa relação custo-
eficácia, e assim como

Or. en

Alteração 185
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

– as formas de concretização, a partir de 
2020, do objectivo de longo prazo de 160g
de CO2/km com uma boa relação custo-
eficácia, e assim como  assim como

Or. en
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Alteração 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

– as formas de concretização, a partir de
2020, do objectivo de longo prazo de 160g
de CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e  assim como

Or. en

Justificação

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Alteração 187
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 

– as formas de concretização, a partir de
2020, do objectivo de longo prazo de 160g
de CO2/km com uma boa relação custo-
eficácia, e assim como
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boa relação custo-eficácia, e assim como

Or. en

Justificação

Um objectivo de longo prazo é importante para promover o progresso ambiental e 
proporcionar à indústria segurança no planeamento.  O sector dos veículos comerciais 
ligeiros tem ciclos de desenvolvimento e de produção mais longos e, por esse motivo, custos 
mais elevados de redução das emissões de C02, pelo que não é realista atingir o objectivo de 
135g CO2/km no prazo proposto, implicando igualmente um aumento do preço a retalho 
superior a 5.000 €. O alargamento do âmbito de aplicação do regulamento a veículos N2 e 
M2 não é compatível  com a comitologia, dado se aproximarem de veículos pesados.

Alteração 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

– as formas de concretização, a partir de 
2025, do objectivo de longo prazo de 135g 
de CO2/km com uma boa relação custo-
eficácia, e assim como

Or. en

Justificação

O objectivo de longo prazo de 135g de CO2/km em 2020 não é realista e não é razoável 
basear uma avaliação do impacto nesse valor. É necessária uma avaliação do impacto
abrangente, antes de se fixar qualquer valor e data para um objectivo de longo prazo.
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Alteração 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

– as formas de concretização, a partir de
2025, do objectivo de longo prazo de 145g
de CO2/km com uma boa relação custo-
eficácia, e assim como

Or. en

Justificação

O objectivo de longo prazo proposto não é realista. É necessária uma avaliação do impacto 
abrangente, antes de se fixar qualquer valor e data para um objectivo de longo prazo.

O eventual alargamento do âmbito de aplicação do regulamento a veículos N2 e M2 é uma 
alteração radical do regulamento. Os veículos N2 e M2 aproximam-se muito dos veículos 
pesados, mesmo os cuja massa de referência é inferior a 2 610 kg têm normalmente uma 
massa total entre 5 e 6 toneladas. O alargamento a esses veículos tem um impacto elevado 
sobre essas categorias de veículos e apenas pode ser considerado no quadro de um objectivo 
de longo prazo.

Alteração 190
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e 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. de
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Justificação

Antes de se fixar definitivamente o objectivo corrigido de 150 g CO2/km, é necessário estudar 
a sua viabilidade de acordo com as modalidades consagradas no n.º 4 do artigo 12.º. Dado 
que tal pode eventualmente levar a que seja determinado outro valor, as alterações daí 
resultantes não podem ser, desde já, consideradas “não essenciais”. Tal exige a abertura de 
um processo legislativo, no âmbito do qual a Comissão deve apresentar uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 191
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

– as formas de concretização, até 2020, do 
objectivo de longo prazo de 125g de 
CO2/km com uma boa relação custo-
eficácia, e assim como

Or. en

Justificação

Os fabricantes necessitam de segurança em matéria de investimento relativamente ao 
objectivo de 2020.

Alteração 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

– as formas de concretização, até 2020, do 
objectivo de longo prazo de 125g de 
CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e assim como
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Or. en

Justificação

Um objectivo de longo prazo de 125 g de CO2/km até 2020 representa uma redução de 38% 
por confronto com os níveis actuais. Tal será mais coerente com os níveis de redução 
aplicados aos veículos ligeiros, para os quais o objectivo de 2020 requer uma redução de 
40%. A viabilidade técnica de um nível de 125 g CO2/km é apoiada pela avaliação de 
impacto da Comissão e constitui para os fabricantes um forte incentivo para que inovem a 
sua frota de veículos comerciais ligeiros.

Alteração 193
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e 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 150g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

Or. en

Alteração 194
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

– caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2023, do objectivo de 
longo prazo de 140g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

Or. en
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Justificação

A alteração visa assegurar a coerência do texto e estabelecer objectivos tangíveis e 
exequíveis dentro do prazo adequado.

Alteração 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e 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 120g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

Or. en

Justificação

Um objectivo de 125g de CO2/km até 2020 é necessário para apoiar as PME. Tal levará a 
uma maior poupança de combustível para os utilizadores dos veículos e representará uma 
poupança de combustível da ordem de 2.100 €, mesmo que se verifique um aumento 
relativamente elevado do preço: de acordo com a avaliação do impacto, tal representará 
benefício real para os consumidores, não terá qualquer impacto negativo sobre o emprego e 
não levará a um decréscimo significativo da venda de veículos.

Alteração 196
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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, e 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 130 g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como
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Or. da

Alteração 197
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e 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 130g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

Or. en

Justificação

A legislação é vantajosa para a sociedade, uma vez que dá lugar a poupança de combustível. 
Muitos Estados-Membros aumentaram recentemente os impostos sobre o combustível em 
consequência da crise financeira e prevê-se que mais Estados-Membros o façam. Um 
objectivo de longo prazo razoável é também necessário para permitir cumprir os 
compromissos climáticos de redução das emissões de CO2 em 80-95% até 2050.  É 
igualmente coerente com o Plano de Acção para a Eficiência Energética da Comissão, dado 
que esta legislação dará lugar a uma maior eficiência energética no sector dos transportes.

Alteração 198
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e 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 160g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

Or. en
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Justificação

Tendo em conta a necessidade de ciclos de desenvolvimento e de produção mais longos, o 
objectivo de 135g CO2/km não pode ser concretizado no prazo proposto. 160g CO2/km é um 
objectivo ambicioso, mas exequível.

Alteração 199
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1 – 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 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e 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 160g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e assim como

Or. en

Justificação

Tendo em conta a necessidade de ciclos de desenvolvimento e de produção mais longos, o 
objectivo de 135g CO2/km não pode ser concretizado no prazo proposto. 160g CO2/km é um 
objectivo ambicioso, mas exequível.

Alteração 200
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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, se for caso disso,

Com base nessa avaliação 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, 

Or. en
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Justificação

Os fabricantes necessitam de segurança em matéria de investimento relativamente ao 
objectivo de 2020.

Alteração 201
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável;

– adopta disposições detalhadas sobre as 
modalidades de implementação dos 
requisitos do presente regulamento de uma 
forma tão neutra quanto possível do ponto 
de vista da concorrência e que seja 
socialmente equitativa e sustentável; 

Or. en

Justificação

Os fabricantes necessitam de segurança em matéria de investimento relativamente ao 
objectivo de 2020.

Alteração 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 para o objectivo de longo 
prazo.
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Or. en

Alteração 203
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 para o objectivo de longo 
prazo.

Or. en

Alteração 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 para o objectivo de longo prazo.

Or. en
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Justificação

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Alteração 205
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 para o objectivo de longo prazo.

Or. en

Justificação

Um objectivo de longo prazo é importante para promover o progresso ambiental e 
proporcionar à indústria segurança no planeamento.  O sector dos veículos comerciais 
ligeiros tem ciclos de desenvolvimento e de produção mais longos e, por esse motivo, custos 
mais elevados de redução das emissões de C02, pelo que o objectivo de 135g CO2/km não 
pode ser concretizado no prazo proposto e implica um aumento do preço a retalho superior a 
5.000 €. O alargamento do âmbito de aplicação do regulamento a veículos N2 e M2 não se 
adequa à comitologia, dado estarem próximos de veículos pesados.
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Alteração 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 para o objectivo de longo prazo.

Or. en

Justificação

O objectivo de longo prazo de 135g de CO2/km em 2020 não é realista e não é razoável 
basear uma avaliação do impacto nesse valor. É necessária uma avaliação do impacto 
abrangente, antes de se fixar qualquer valor e data para um objectivo de longo prazo.

Alteração 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– identifica as modalidades para uma 
eventual inclusão no presente regulamento 
de veículos das categorias N2 e M2, 
definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 para o objectivo de longo.

Or. en
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Justificação

O objectivo de longo prazo proposto não é realista. É necessária uma avaliação do impacto 
abrangente, antes de se fixar qualquer valor e data para um objectivo de longo prazo.

O eventual alargamento do âmbito de aplicação do regulamento a veículos N2 e M2 é uma 
alteração radical do regulamento. Os veículos N2 e M2 aproximam-se muito dos veículos 
pesados, mesmo os cuja massa de referência é inferior a 2 610 kg têm normalmente uma 
massa total entre 5 e 6 toneladas. O alargamento a esses veículos tem um impacto elevado 
sobre essas categorias de veículos e apenas pode ser considerado no quadro de um objectivo 
de longo prazo.

Alteração 208
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– apresenta uma proposta para a inclusão 
no presente regulamento de veículos das 
categorias N2 e M2, definidas no anexo II 
da Directiva 2007/46/CE, cuja massa de 
referência não exceda 2 610 kg e de 
veículos aos quais seja alargada a 
homologação nos termos do artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007.

Or. de

Justificação

Antes de se fixar definitivamente o objectivo corrigido de 150 g CO2/km, é necessário estudar 
a sua viabilidade de acordo com as modalidades consagradas no n.º 4 do artigo 12.º. Dado 
que tal pode eventualmente levar a que seja determinado outro valor, as alterações daí 
resultantes não podem ser, desde já, consideradas “não essenciais”. Tal exige a abertura de 
um processo legislativo, no âmbito do qual a Comissão deve apresentar uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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Alteração 209
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– confirma a inclusão no presente 
regulamento de veículos das categorias N2 
e M2, definidas no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, cuja massa de referência não 
exceda 2 610 kg e de veículos aos quais 
seja alargada a homologação nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.

– apresenta uma proposta para a inclusão 
no presente regulamento de veículos das 
categorias N2 e M2, definidas no anexo II 
da Directiva 2007/46/CE, cuja massa de 
referência não exceda 2 610 kg e de 
veículos aos quais seja alargada a 
homologação nos termos do artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007.

Or. en

Alteração 210
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.o 3 do artigo 
13.o.

Suprimido

Or. de

Justificação

Antes de se fixar definitivamente o objectivo corrigido de 150 g CO2/km, é necessário estudar 
a sua viabilidade de acordo com as modalidades consagradas no n.º 4 do artigo 12.º. Dado 
que tal pode eventualmente levar a que seja determinado outro valor, as alterações daí 
resultantes não podem ser, desde já, consideradas “não essenciais”. Tal exige a abertura de 
um processo legislativo, no âmbito do qual a Comissão deve apresentar uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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Alteração 211
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas que se 
destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 213
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 

 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas que se 
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conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas que se 
destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.
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Alteração 215
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas que se 
destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Um objectivo de longo prazo é importante para promover o progresso ambiental e 
proporcionar à indústria segurança no planeamento.  O sector dos veículos comerciais 
ligeiros tem ciclos de desenvolvimento e de produção mais longos e, por esse motivo, custos 
mais elevados de redução das emissões de C02, pelo que não é realista atingir o objectivo de 
135g CO2/km no prazo proposto, implicando igualmente um aumento do preço a retalho 
superior a 5.000 €. O alargamento do âmbito de aplicação do regulamento a veículos N2 e 
M2 não é compatível com a comitologia, dado se aproximarem de veículos pesados.

Alteração 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas que se 
destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O objectivo de longo prazo de 135g de CO2/km em 2020 não é realista e não é razoável 
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basear uma avaliação do impacto nesse valor. É necessária uma avaliação do impacto 
abrangente, antes de se fixar qualquer valor e data para um objectivo de longo prazo.

Alteração 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 3.

 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas que se 
destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O objectivo de longo prazo proposto não é realista. É necessária uma avaliação do impacto 
abrangente, antes de se fixar qualquer valor e data para um objectivo de longo prazo.

O eventual alargamento do âmbito de aplicação do regulamento a veículos N2 e M2 é uma 
alteração radical do regulamento. Os veículos N2 e M2 aproximam-se muito dos veículos 
pesados, mesmo os cuja massa de referência é inferior a 2 610 kg têm normalmente uma 
massa total entre 5 e 6 toneladas. O alargamento a esses veículos tem um impacto elevado 
sobre essas categorias de veículos e apenas pode ser considerado no quadro de um objectivo 
de longo prazo.

Alteração 218
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 

Estas medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação a que se refere o artigo 
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refere o artigo 13.º, n.º 3. 13.º, n.º 2, na medida em que o 
procedimento continue a ser compatível 
com os Tratados alterados.

Or. en

Justificação

Os fabricantes necessitam de segurança em matéria de investimento relativamente ao 
objectivo de 2020.

Alteração 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até 1 de Janeiro de 2018, a Comissão 
conclui a revisão do objectivo de emissões 
específicas constante do anexo I e das 
derrogações a que se refere o artigo 10.º, 
com o objectivo de definir:
as formas de concretização, a partir de 
2025, do objectivo de longo prazo de 145g 
de CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e assim como
os aspectos da aplicação desse objectivo, 
nomeadamente o prémio sobre emissões 
excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão, se for caso 
disso,
apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.
 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
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proposta relativa às medidas que se 
destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Alteração 220
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até 1 de Janeiro de 2018, a Comissão 
conclui a revisão do objectivo de emissões 
específicas constante do anexo I e das 
derrogações a que se refere o artigo 10.º, 
com o objectivo de definir:
as formas de concretização, a partir de 
2025, do objectivo de longo prazo de 145 g 
de CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e assim como
os aspectos da aplicação desse objectivo, 
nomeadamente o prémio sobre emissões 
excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão, se for caso 
disso,
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apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.
 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas que se 
destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Um objectivo de longo prazo é importante para promover o progresso ambiental e 
proporcionar à indústria segurança no planeamento.  O sector dos veículos comerciais 
ligeiros tem ciclos de desenvolvimento e de produção mais longos e, por esse motivo, custos 
mais elevados de redução das emissões de C02, pelo que o objectivo de 135g CO2/km não 
pode ser concretizado no prazo proposto e implica um aumento do preço a retalho superior a 
5.000 €. Um objectivo de 160g/km (ver avaliação do impacto da DG-ENV) levará um 
aumento médio do preço a retalho  de 3.800 € por veículo.

Alteração 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até 1 de Janeiro de 2018, a Comissão 
conclui a revisão do objectivo de emissões 
específicas constantes do anexo I e das 
derrogações a que se refere o artigo 10.º, 
com o objectivo de definir:
as formas de concretização, a partir de 
2025, do objectivo de longo prazo de 145 g 
de CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e assim como
os aspectos da aplicação desse objectivo, 
nomeadamente o prémio sobre emissões 
excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
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uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão, se for caso 
disso,
apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.
 A Comissão Europeia apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas que se 
destinam a alterar elementos essenciais do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 222
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até 1 de Janeiro de 2018, a Comissão 
conclui a revisão do objectivo de emissões 
específicas constantes do anexo I e das 
derrogações a que se refere o artigo 10.º, 
com o objectivo de definir:
as formas de concretização, a partir de 
2025, do objectivo de longo prazo de 145 g 
de CO2/km com uma boa relação 
custo-eficácia, e assim como
os aspectos da aplicação desse objectivo, 
nomeadamente o prémio sobre emissões 
excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão, se for caso 
disso,
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apresenta uma proposta de alteração do 
presente regulamento de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.

Or. en

Alteração 223
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 2014, a Comissão publica, na 
sequência de uma avaliação do impacto, 
um relatório sobre a existência de dados 
sobre a superfície de apoio das rodas e a 
carga útil, e respectivo uso enquanto 
parâmetros de utilidade para determinar 
os objectivos de emissões específicas, e, se 
for caso disso, apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta de 
alteração do anexo I.

Suprimido

Or. fr

Alteração 224
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Serão aprovadas medidas que prevejam 
a necessária adaptação das fórmulas do 
anexo I, a fim de reflectir qualquer 
mudança no procedimento de ensaio 
regulamentar de medição das emissões 
específicas de CO2.

Suprimido
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Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.o 3 do artigo 
13.o.

Or. fr

Alteração 225
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

7. A Comissão estabelece, até 2011, um 
processo para a obtenção de valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completados para 
efeitos de monitorização.

Or. en
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Justificação

Deve competir à Comissão apresentar uma solução adequada antes de adoptar uma proposta 
legislativa. A proposta da Comissão prevê um objectivo de emissões de CO2 a partir de 2014. 
Os veículos completados representam cerca de 15-16% de todo o mercado de VCL. Devido à 
elevada quota de mercado e ao impacto actualmente desconhecido sobre a frota dos 
fornecedores de equipamento, há que determinar o mais rapidamente possível um 
procedimento adequado para a obtenção de valores representativos das emissões de CO2 e 
da massa dos veículos completados.

Alteração 227
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

7. A Comissão estabelece, até 2011, um 
processo para a obtenção de valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completados para 
efeitos de monitorização.

Or. en

Justificação

Deve competir à Comissão apresentar uma solução adequada antes de adoptar uma proposta 
legislativa. A proposta da Comissão prevê um objectivo de emissões de CO2 a partir de 2014. 
Os veículos completados representam cerca de 15-16% de todo o mercado de VCL. Devido à 
elevada quota de mercado e ao impacto actualmente desconhecido sobre a frota dos 
fornecedores de equipamento, há que determinar o mais rapidamente possível um 
procedimento adequado para a obtenção de valores representativos das emissões de CO2 e 
da massa dos veículos completados.
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Alteração 228
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

7. A Comissão estabelece, até 2011, um 
processo para a obtenção de valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completados para 
efeitos de monitorização.

Or. en

Alteração 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

7. A Comissão estabelece, até 2011, um 
processo para a obtenção de valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completados para 
efeitos de monitorização.

Or. en

Justificação

Deve competir à Comissão apresentar uma solução adequada antes de adoptar uma proposta 
legislativa. A proposta da Comissão prevê um objectivo de emissões de CO2 a partir de 2014. 
Os veículos completados representam cerca de 15-16% de todo o mercado de VCL. Devido à 
elevada quota de mercado e ao impacto actualmente desconhecido sobre a frota dos 
fornecedores de equipamento, há que determinar o mais rapidamente possível um 
procedimento adequado para a obtenção de valores representativos das emissões de CO2 e 
da massa dos veículos completados.
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Alteração 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

7. A Comissão estabelece, até 2011, um 
processo para a obtenção de valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completados para 
efeitos de monitorização.

Or. en

Alteração 231
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

7. A Comissão estabelece, até 2011, um 
processo para a obtenção de valores 
representativos das emissões de CO2 e da 
massa dos veículos completados para 
efeitos de monitorização.

Or. en
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Alteração 232
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

7. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 2011, uma 
proposta para um método de determinação 
das emissões específicas de CO2 dos 
veículos completados.

Or. en

Justificação

O método proposto pela Comissão para a determinação das emissões específicas de CO2 dos 
veículos completos foi anteriormente considerado inadequado num documento de trabalho da 
Comissão, no qual se fez também referência à necessidade de elaborar um método 
alternativo. Devido à elevada quota de mercado, é necessário determinar, com a maior 
brevidade possível, um procedimento adequado para obter valores representativos de 
emissões de CO2 e a massa dos veículos completados.

Alteração 233
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. 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.

7. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 2011, uma 
proposta para um método de 
determinação das emissões específicas de 
CO2 dos veículos completados.

Or. de
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Justificação

A Comissão declarou já num documento de trabalho que o método referido na proposta de 
regulamento para determinar as emissões específicas de CO2 dos veículos completados não é 
adequado, pelo que deve apresentar com a maior brevidade possível um procedimento de 
revisão.

Alteração 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões específicas indicativas de 
CO2 de cada veículo comercial ligeiro são, 
para efeitos dos cálculos do presente 
anexo, determinadas com base nas 
seguintes fórmulas: 

1. As emissões específicas de CO2 de cada 
veículo comercial ligeiro são, para efeitos 
dos cálculos do presente anexo, 
determinadas com base nas seguintes 
fórmulas:

"a) De 2014 a 2017:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Na qual: Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) A partir de 2018:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1
a = 0,093

Or. en
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Justificação

O consultor da Comissão declarou que a probabilidade de um aumento da massa é 
significativamente mais baixa no caso VLC do que nos veículos de passageiros, dado que o 
aumento da massa média implica custos significativamente mais elevados para atingir o 
objectivo.

Além disso, a implementação da correcção da massa em 2018 e, seguidamente, de três em 
três anos, dá lugar a uma adaptação frequente do objectivo, o que não é coerente com o 
período de tempo de que os fabricantes necessitam. Não é, portanto, necessário ter em conta 
o aumento da massa.

Alteração 235
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões específicas indicativas de 
CO2 de cada veículo comercial ligeiro são, 
para efeitos dos cálculos do presente 
anexo, determinadas com base nas 
seguintes fórmulas: 

1. As emissões específicas de CO2 de cada 
veículo comercial ligeiro são, para efeitos 
dos cálculos do presente anexo, 
determinadas com base nas seguintes 
fórmulas:

"a) De 2014 a 2017:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Na qual: Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) A partir de 2018:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1
a = 0,093
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Or. en

Justificação

O consultor da Comissão declarou que a probabilidade de um aumento da massa é 
significativamente mais baixa no caso VLC do que nos veículos de passageiros, dado que o 
aumento da massa média implica custos significativamente mais elevados para atingir o 
objectivo.

Além disso, a implementação da correcção da massa em 2018 e, seguidamente, de três em 
três anos, dá lugar a uma adaptação frequente do objectivo, o que não é coerente com o 
período de tempo de que os fabricantes necessitam. Não é, portanto, necessário ter em conta 
o aumento da massa.

Alteração 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões específicas indicativas de 
CO2 de cada veículo comercial ligeiro são, 
para efeitos dos cálculos do presente 
anexo, determinadas com base nas 
seguintes fórmulas: 

1. As emissões específicas de CO2 de cada 
veículo comercial ligeiro são, para efeitos 
dos cálculos do presente anexo, 
determinadas com base nas seguintes 
fórmulas:

"a) De 2014 a 2017:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Na qual: Na qual:

M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) A partir de 2018:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1
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a = 0,093

Or. en

Justificação

Alteração do calendário de implementação e do período de introdução progressiva para o 
objectivo de 175g/km, em conformidade com a alteração ao artigo 4.º.

O objectivo de longo prazo proposto de 135g de CO2/km em 2020 é totalmente irrealista 
dentro do calendário previsto. É necessária uma avaliação do impacto abrangente, antes de 
se fixar qualquer valor e data para um objectivo de longo prazo. Ver alteração ao artigo 1º.

Alteração 237
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões específicas indicativas de 
CO2 de cada veículo comercial ligeiro são, 
para efeitos dos cálculos do presente 
anexo, determinadas com base nas 
seguintes fórmulas: 

1. As emissões específicas indicativas de 
CO2 de cada veículo comercial ligeiro são, 
para efeitos dos cálculos do presente 
anexo, determinadas com base nas 
seguintes fórmulas: 

"a) De 2014 a 2017: "a) De 2014 a 2017:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

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

Na qual: Na qual:

M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
(b) A partir de 2018: (b) A partir de 2018:

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

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

Na qual: Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)

M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1

M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1

a = 0,093 a = 0,093
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(c) A partir de 2020:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
125 + a × (M – M0)
Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 4

Or. en

Justificação

Para aumentar a segurança em matéria de investimento é necessária segurança jurídica 
relativamente ao objectivo de 2020.

Alteração 238
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2017: "a) A partir de 2015:

Or. en

Justificação

Coerência do texto com os artigos correspondentes.
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Alteração 239
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A partir de 2018: Suprimido
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1
a = 0,093

Or. en

Justificação

Coerência do texto.

Alteração 240
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2011 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2013 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

Or. en

Justificação

Razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes.
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Alteração 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2011 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2013 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

Or. en

Justificação

Razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes.

Alteração 242
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2011 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2013 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada veículo comercial ligeiro novo 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

Or. en
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Alteração 243
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2011 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

Or. en

Justificação

Razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes.

Alteração 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2011 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

Or. en

Justificação

Razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes.
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Alteração 245
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2011 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

3. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro determina, segundo 
os métodos descritos na parte B do 
presente anexo, os seguintes dados por 
fabricante:

Or. en

Alteração 246
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 3 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) as emissões específicas de CO2; (ii) as emissões específicas de CO2 e a 
quota de redução das emissões em 
resultado de tecnologias inovadoras, em 
conformidade com o artigo 11.º;

Or. en

Justificação

Razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes.
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Alteração 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 3 – alínea d) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii) as emissões específicas de CO2; (ii) as emissões específicas de CO2 e a 
quota de redução das emissões em 
resultado de tecnologias inovadoras, em 
conformidade com o artigo 11.º;

Or. en

Justificação

Razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes.

Alteração 248
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 3 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) as emissões específicas de CO2; (ii) as emissões específicas de CO2 e a 
quota de redução das emissões em 
resultado de tecnologias inovadoras, em 
conformidade com o artigo 11.º;

Or. en

Alteração 249
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – ponto 3 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) as emissões específicas de CO2; (ii) as emissões específicas de CO2 e a 
quota de redução das emissões em 



AM\816196PT.doc 47/48 PE441.272v01-00

PT

resultado de tecnologias inovadoras, em 
conformidade com o artigo 11.º;

Or. en

Justificação

Coerência do texto.

Alteração 250
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo II – 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 
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

Razões de coerência.
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