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Alteração 32
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Primeira citação

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 175.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 192.º, n.º 1,

Or. en

Justificação

Adaptação técnica, uma vez que o regulamento foi proposto antes da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa.

Alteração 33
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As emissões do sector que não estão 
incluídas no Sistema Europeu de 
Comércio de Emissões (ETS) também 
devem ser reduzidas em 10% e, de acordo 
com os últimos resultados da Agência 
Europeia do Ambiente, as emissões dos 
transportes continuam a aumentar, 
comprometendo as medidas de redução 
das emissões provenientes de outros 
sectores.

Or. en

Justificação

O último relatório TERM, recentemente publicado pela AEA, conclui que as emissões no 
sector dos transportes continuam a aumentar, o que cria um entrave aos objectivos da UE em 
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matéria de protecção do ambiente.

Alteração 34
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A Comissão concluiu uma revisão 
da Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável, incidindo nos problemas do 
desenvolvimento sustentável mais 
prementes, como os transportes, as 
alterações climáticas, a saúde pública e a 
conservação de energia.  Todos estes 
problemas estão interligados e podem ser 
resolvidos através de medidas de 
eficiência energética nos transportes.

Or. en

Justificação

Deve fazer-se referência às estratégias globais da União Europeia; a Estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável é um importante documento estratégico que, contudo, não é 
ainda mencionado nos considerandos.

Alteração 35
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O aumento do tráfego rodoviário e o 
consequente aumento do perigo e das 
perturbações que daí advêm originam em 
todos os Estados-Membros graves 
problemas de segurança rodoviária e de 
ambiente.

Or. en
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Justificação

A publicação do novo relatório TERM da Agência Europeia do Ambiente acaba de sublinhar 
que o tráfego rodoviário continua a gerar graves problemas ambientais na Europa. A 
componente da segurança rodoviária também deve ser destacada .

Alteração 36
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O aumento do tráfego rodoviário e o 
consequente aumento do perigo e das 
perturbações que daí advêm originam em 
todos os Estados-Membros graves 
problemas de segurança rodoviária e de 
ambiente.

Or. en

Justificação

É necessário descrever com mais amplitude o impacto global do aumento do tráfico 
rodoviário. O transporte rodoviário tem diversos consequências negativas para a sociedade, 
entre as quais se incluem os acidentes e outras despesas de saúde devido aos poluentes 
atmosféricos e ao ruído, além das alterações climáticas causadas pelas emissões de gases 
com efeito de estufa dos veículos e, claro, do congestionamento.

Alteração 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nessas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o 
objectivo comunitário de 120g de CO2/km 
de emissões médias dos veículos de 
passageiros novos matriculados na 
Comunidade até 2012, centrada em 

(5) Nessas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o 
objectivo comunitário de 120g de CO2/km 
de emissões médias dos veículos de 
passageiros novos matriculados na 
Comunidade até 2012, centrada em 
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reduções obrigatórias das emissões de CO2
para alcançar o objectivo de 130g de 
CO2/km, em média, para o parque 
automóvel novo através de avanços 
tecnológicos a nível dos motores, e uma 
redução adicional de 10g de CO2/km, ou 
equivalente se for tecnicamente necessário, 
através de outros avanços tecnológicos, 
incluindo uma melhor eficiência dos 
combustíveis nos veículos comerciais 
ligeiros.

reduções obrigatórias das emissões de CO2
para alcançar o objectivo de 130g de 
CO2/km, em média, para o parque 
automóvel novo através de avanços 
tecnológicos a nível dos motores, e uma 
redução adicional de 10g de CO2/km, ou 
equivalente se for tecnicamente necessário, 
através de outros avanços tecnológicos, 
incluindo uma melhor eficiência dos 
combustíveis, pelo que deve ser 
examinada a possibilidade de alargar a 
utilização de dispositivos adequados a
outro tipo de veículos, incluindo os 
autocarros e os veículos comerciais 
ligeiros e pesados.

Or. en

Justificação

Conforme indicado claramente no considerando 16 do Regulamento n.º 661/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, a Comissão Europeia deve avaliar a viabilidade do 
alargamento da obrigatoriedade de instalação de determinadas tecnologias avançadas já 
disponíveis a outras categorias de veículos, incluindo os veículos comerciais ligeiros e 
pesados, bem como os autocarros.

Alteração 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Quando são divulgadas 
especificações técnicas ou informações 
relacionadas com o consumo de energia 
ou os preços, a publicidade dos veículos 
abrangidos pelo presente regulamento 
deve informar devidamente os utilizadores 
finais relativamente ao rendimento 
energético do veículo.

Or. en
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Justificação

É da máxima importância que os clientes, em particular as PME, obtenham informações 
relativamente ao rendimento energético dos veículos comerciais ligeiros que possam 
adquirir. Esta formulação tem por base o texto acordado para a revisão da directiva relativa 
à rotulagem energética, ao qual foram adicionadas as especificações técnicas que são 
frequentemente utilizadas na publicidade de veículos comerciais ligeiros.

Alteração 39
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Reconhecendo os elevados custos da 
investigação e do desenvolvimento e os 
custos unitários de produção das 
primeiras gerações de tecnologias de 
veículos de muito baixas emissões de CO2
que serão introduzidas no mercado no 
seguimento da sua entrada em vigor, o 
presente regulamento procura acelerar e 
facilitar, provisoriamente, o processo de 
introdução no mercado europeu de 
veículos de muito baixas emissões de CO2
nas fases iniciais da comercialização.

Suprimido

Or. en

Alteração 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
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novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2015 e 
2018, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com a alteração ao artigo 4.º. É necessário alargar o prazo de 
introdução progressiva dos requisitos, uma vez que os ciclos de desenvolvimento e de 
produção dos veículos comerciais ligeiros são comparavelmente mais longos que os dos 
veículos de passageiros.

Alteração 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
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matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2015 e 
2018, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

Or. en

Alteração 42
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser 
gradualmente introduzida entre 2014 e 
2016, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

(13) Os fabricantes deverão dispor da 
flexibilidade necessária para decidir sobre 
o modo de atingir os seus objectivos ao 
abrigo do presente regulamento, pelo que 
lhes deve ser permitido calcular a média 
das emissões do seu parque de veículos 
novos, em lugar de serem obrigados a 
respeitar objectivos de emissões de CO2 
para cada veículo. Por conseguinte, deverá 
exigir-se aos fabricantes que assegurem 
que as emissões médias específicas de 
todos os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade sob a sua 
responsabilidade não ultrapassem a média 
dos objectivos de emissões para esses 
veículos. Esta exigência deve ser
gradualmente introduzida entre 2015 e 
2018, a fim de facilitar a transição, o que 
está em coerência com os prazos previstos 
e a duração do período de introdução 
progressiva estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 443/2009.

Or. en



PE441.217v02-00 10/95 AM\817303PT.doc

PT

Alteração 43
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A estratégia comunitária de redução 
das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 
comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão 
a mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias 
do parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa 
abordagem e proporcionar segurança no 
planeamento à indústria, deve ser fixado 
um objectivo a longo prazo para as 
emissões específicas de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros em 2020.

Suprimido

Or. en

Justificação

É importante estabelecer um objectivo a longo prazo para impulsionar o progresso ambiental 
e proporcionar à indústria uma segurança que lhe permita proceder a uma planificação. Os 
veículos comerciais ligeiros têm ciclos de desenvolvimento e de produção mais longos e, por 
conseguinte, custos mais elevados de redução das emissões de CO2, pelo que não é realista 
alcançar o objectivo de 135g/km dentro do prazo proposto que, por sua vez, implicaria um 
aumento do preço a retalho de mais de 5000 Euros. Além disso, um objectivo de 160g/km 
(consultar a avaliação de impacto elaborada pela DG ENV) resultaria num aumento médio 
do preço a retalho de 3800 Euros por veículo.
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Alteração 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A estratégia comunitária de redução 
das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 
comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão 
a mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias 
do parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa 
abordagem e proporcionar segurança no 
planeamento à indústria, deve ser fixado 
um objectivo a longo prazo para as 
emissões específicas de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros em 2020.

Suprimido

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 is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).
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Alteração 45
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2015. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento geral da União Europeia.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade. Os prémios sobre 
as emissões excedentárias propostos pela Comissão equivaleriam a 480 euros/t em 2015, ao 
passo que outros sectores abrangidos pelo sistema ETS da UE pagam 15 euros/t, com uma 
eventual sanção adicional no valor de 100 euros/t em caso de incumprimento. Entretanto, a 
directiva relativa aos contratos públicos ecológicos estabeleceu o preço do CO2 em 30-40 
euros/t (custos externos de ciclo de vida para o CO2).
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Alteração 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2015. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento geral da União Europeia.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade. Os prémios sobre 
as emissões excedentárias propostos pela Comissão equivaleriam a 480 euros/t em 2015, ao 
passo que outros sectores abrangidos pelo sistema ETS da UE pagam 15 euros/t, com uma 
eventual sanção adicional no valor de 100 euros/t em caso de incumprimento. Entretanto, a 
directiva relativa aos contratos públicos ecológicos estabeleceu o preço do CO2 em 30-40 
euros/t (custos externos de ciclo de vida para o CO2).
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Alteração 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2015. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Os prémios sobre as emissões excedentárias, propostos para os veículos comerciais ligeiros e 
aplicados no Regulamento aos veículos de passageiros, são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade. O PEE actual
equivaleria a 480 euros/t em 2015, ao passo que uma comparação com outros sectores revela 
os seguintes montantes no quadro do Sistema Europeu de Comércio de Emissões (ETS): 15 
euros/t, sanções adicionais do ETS no valor de 100 euros/t (em caso de incumprimento) e 
30-40 euros/t, nos termos da directiva relativa aos contratos públicos ecológicos (custos 
externos de ciclo de vida do CO2).
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Alteração 48
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2015. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 
coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

É necessário alargar o prazo, uma vez que a adaptação deste tipo de veículos a futuros 
requisitos requer mais tempo.

Alteração 49
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para que os valores das emissões 
de CO2 e a eficiência dos combustíveis nos 
veículos completados sejam 
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representativos e de modo a não 
subestimar as emissões efectivas de CO2, a 
Comissão deve apresentar um método 
específico de cálculo que permita 
determinar as emissões para cada tipo de 
veículo.

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. Tendo em conta a elevada quota de mercado, é necessário determinar com a 
maior brevidade possível um procedimento adequado para obter valores representativos das 
emissões de CO2 e da massa dos veículos completados. 

Alteração 50
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os efeitos benéficos dos 
dispositivos de limitação da velocidade no 
que toca à protecção do ambiente, ao 
consumo de energia, à redução do 
desgaste do motor e dos pneus, bem como 
à diminuição da poluição sonora e ao 
reforço da segurança rodoviária, 
aumentarão com a utilização 
generalizada desses dispositivos.

Or. en

Justificação

Em toda a Europa, a velocidade elevada é um factor que contribui decisivamente para os 
acidentes rodoviários mortais. A forte tendência para as altas velocidades nos transportes 
rodoviários resultou não só na subida da procura, como também no aumento do consumo de 
combustível, das emissões de CO2, do ruído e dos riscos para a segurança. Por conseguinte, 
os dispositivos de limitação da velocidade seriam benéficos tanto para o ambiente, como 
para a economia e para a segurança.
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Alteração 51
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os efeitos benéficos dos 
dispositivos de limitação da velocidade no 
que toca à protecção do ambiente, ao 
consumo de energia, ao desgaste do motor 
e dos pneus, bem como à segurança 
rodoviária, aumentarão com a utilização 
generalizada desses dispositivos,

Or. en

Justificação

Em toda a Europa, a velocidade elevada é o factor que mais contribui para os acidentes 
rodoviários mortais. A forte tendência para as altas velocidades nos transportes rodoviários 
resultou não só na subida da procura, como também no aumento do consumo de combustível, 
das emissões de CO2 e dos riscos para a segurança. Por conseguinte, os dispositivos de 
limitação da velocidade seriam benéficos tanto para o ambiente, como para a segurança.

Alteração 52
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os efeitos benéficos dos
dispositivos de limitação da velocidade no 
que toca à protecção do ambiente, ao 
consumo de energia, ao desgaste do motor 
e dos pneus, bem como à segurança 
rodoviária, contribuirão para o 
cumprimento dos objectivos do presente 
regulamento.

Or. en
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Justificação

Os dispositivos inteligentes de limitação da velocidade terão efeitos directos e indirectos 
sobre o consumo de combustível. Como efeito directo, uma condução mais lenta necessita de 
menos combustível. Como efeito indirecto, limitar a velocidade máxima permite uma 
optimização precisa das transmissões para essa velocidade específica, o que pode reduzir 
ainda mais as emissões.  As emissões de CO2 aumentam substancialmente em situações de 
trânsito intenso (pára-arranca) e a velocidades superiores a 120km/h. A redução máxima de 
CO2 que se pode obter utilizando um dispositivo inteligente de limitação da velocidade é 
estimada em cerca de 15%.

Alteração 53
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente examinar a 
viabilidade de alargar o âmbito da 
Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa 
à instalação de utilização de dispositivos 
de limitação de velocidade para certas 
categorias de veículos a motor na 
Comunidade, tendo em vista a inclusão 
dos veículos comerciais ligeiros 
abrangidos pelo presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Com a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de limitação da velocidade, não é 
possível reduzir mais as emissões de CO2: os veículos comerciais ligeiros estão a ser testados 
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quanto ao seu ciclo de MVEG, atingindo uma velocidade máxima de 120km/h, o limite 
máximo permitido na maioria dos países da UE. Os veículos comerciais ligeiros 
desempenham funções de transporte predominantemente nas vias urbanas e rurais, onde a 
maioria dos acidentes ocorre.  Estas zonas estão sujeitas a limites de velocidade.

Alteração 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente examinar a 
viabilidade de alargar o âmbito da 
Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa 
à instalação de utilização de dispositivos 
de limitação de velocidade para certas 
categorias de veículos a motor na 
Comunidade, tendo em vista a inclusão 
dos veículos comerciais ligeiros 
abrangidos pelo presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
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accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Alteração 55
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente examinar a 
viabilidade de alargar o âmbito da 
Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa à 
instalação de utilização de dispositivos de 
limitação de velocidade para certas 
categorias de veículos a motor na 
Comunidade, tendo em vista a inclusão 
dos veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente alargar o âmbito 
da Directiva 92/6/CEE do Conselho 
relativa à instalação de utilização de 
dispositivos de limitação de velocidade 
para certas categorias de veículos a motor 
na Comunidade, para incluir os veículos 
comerciais ligeiros abrangidos pelo 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 56
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2.-{}-
Além disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente examinar a 
viabilidade de alargar o âmbito da 
Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa à 
instalação de utilização de dispositivos de 
limitação de velocidade para certas 
categorias de veículos a motor na 
Comunidade, tendo em vista a inclusão dos 
veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente alargar o âmbito 
da Directiva 92/6/CEE do Conselho 
relativa à instalação de utilização de 
dispositivos de limitação de velocidade 
para certas categorias de veículos a motor 
na Comunidade, tendo em vista a inclusão 
dos veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

Or. en

Justificação

Contrariamente aos veículos pesados, actualmente, os comerciais ligeiros não estão 
equipados com dispositivos de limitação da velocidade. Estes são uma forma muito rentável 
de reduzir o consumo de combustível, as emissões de CO2, a poluição sonora e contribuem 
ainda para o aumento da segurança rodoviária. O âmbito de aplicação da Directiva 
92/6/CCE, modificada pela Directiva 2002/85/CE, deve ser alargado de modo a incluir os 
veículos ligeiros.
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Alteração 57
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2.-{}-
Além disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente examinar a 
viabilidade de alargar o âmbito da 
Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa à 
instalação de utilização de dispositivos de 
limitação de velocidade para certas 
categorias de veículos a motor na 
Comunidade, tendo em vista a inclusão dos 
veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 
combustível e nas emissões de CO2. Além 
disso, na ausência de um limite de 
velocidade para os veículos comerciais 
ligeiros, é possível que exista um elemento 
de concorrência no que respeita à 
velocidade máxima que poderia levar a 
grupos motopropulsores com dimensões 
excessivas e a ineficiências concomitantes 
em condições de funcionamento mais 
lento. É, pois, conveniente alargar o âmbito 
da Directiva 92/6/CEE do Conselho 
relativa à instalação de utilização de 
dispositivos de limitação de velocidade 
para certas categorias de veículos a motor 
na Comunidade, tendo em vista a inclusão 
dos veículos comerciais ligeiros abrangidos 
pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 58
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
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175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

165g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução.

Or. en

Justificação

Para se aproximar do potencial de custo negativo decorrente das reduções das emissões de 
CO2, o objectivo para 2014 deve situar-se nos 165g de CO2/km.

Alteração 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
160g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

O nível a atingir estabelecido no presente regulamento deve ser fixado nos 160g de CO2/km 
para 2016, de modo a ajudar as pequenas empresas e evitar custos de combustível para os 
consumidores e proprietários de veículos. O regulamento relativo às emissões de CO2
provenientes de automóveis conclui que, ao contrário do que era esperado inicialmente, o uso 
mais económico do combustível se processou com maior rapidez. Daí que seja possível 
atingir um nível de 160g de CO2/km em 2016. Deste modo, também se conseguiria 
harmonizar os calendários previstos no presente regulamento e no regulamento relativo às 
emissões de CO2 provenientes dos automóveis.
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Alteração 60
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
160g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Alteração 61
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
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veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

veículos comerciais ligeiros novos em 
160g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Alteração 62
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
175g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros novos. O presente regulamento 
fixa as emissões médias de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos em 
160g de CO2/km, mediante melhorias na 
tecnologia dos motores de veículos, 
medidas nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e respectivas medidas de 
execução, e tecnologias inovadoras.

Or. da
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Alteração 63
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. É fixado, nas condições definidas no 
artigo 12.º, um novo objectivo para os 
veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na União, a partir de 2020.

Or. fr

Alteração 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km de emissões 
médias para o parque de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2020, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º.

O presente regulamento fixa um objectivo 
de 145g de CO2/km de emissões médias 
para o parque de veículos comerciais 
ligeiros novos, a partir de 2025, nos 
termos do n.º 5 do artigo 12.º.

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

Alteração 65
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km de emissões 
médias para o parque de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2020, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º.
O presente regulamento fixa um objectivo 
de 145g de CO2/km de emissões médias 
para o parque de veículos comerciais 
ligeiros novos, a partir de 2025, nos 
termos do n.º 5 do artigo 12.º.

Or. en

Alteração 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km de emissões 
médias para o parque de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2020, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º.
O presente regulamento fixa um objectivo 
de 145g de CO2/km de emissões médias 
para o parque de veículos comerciais 
ligeiros novos, a partir de 2025, nos 
termos do n.º 5 do artigo 12.º.
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Or. en

Alteração 67
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa as emissões 
médias de CO2 em 125 g de CO2/km para 
os veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade, a partir de 
2020, mediante o aperfeiçoamento da 
tecnologia dos veículos, medidas nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
e respectivas medidas de execução.

Or. en

Justificação

Um objectivo de 125g/km para 2020 é técnica e economicamente viável e resultaria numa 
poupança líquida de combustível para o consumidor.

Alteração 68
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 150g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020, desde que a Comissão 
tenha confirmado a viabilidade deste 
objectivo no âmbito da revisão referida no 
n.º 4 do artigo 12.º.

Or. de
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Justificação

Tendo em conta a duração superior dos ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros, 
o objectivo de 135g de CO2/km não parece ser atingível. Antes de fixar definitivamente o 
objectivo modificado de 150g de CO2/km, é necessário confirmar a sua viabilidade, em 
conformidade com as disposições estabelecidas no n.º 4 do artigo 12.º.

Alteração 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 145g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2025.

Or. en

Justificação

É importante estabelecer um objectivo a longo prazo para impulsionar o progresso ambiental 
e proporcionar à indústria uma segurança que lhe permita proceder a uma planificação. No 
entanto, o objectivo proposto a longo prazo de 135g/km para 2020 não é realista no contexto 
dos prazos estabelecidos e exigiria uma redução anual de CO2 muito superior à prevista para 
os veículos de passageiros, apesar dos custos mais elevados que a redução das emissões de 
CO2 nos veículos comerciais ligeiros acarreta.

Alteração 70
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 140g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2023.
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Or. en

Justificação

O objectivo fixado deve ser exequível e atingido num período aceitável, permitindo que a 
indústria adapte as suas linhas de produção de forma adequada e dentro dos prazos.

Alteração 71
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 150g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020, desde que a Comissão 
tenha confirmado a viabilidade deste 
objectivo no âmbito da revisão referida no 
n.º 4 do artigo 12.º.

Or. en

Alteração 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 125g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer um objectivo de 125 g/km em 2020 para apoiar as PME. Este 
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objectivo conduziria a uma melhoria da economia do uso do combustível para os utilizadores 
dos veículos e a poupanças de combustível no valor de aproximadamente 2100 euros, mesmo 
pressupondo um aumento dos preços relativamente forte: segundo a avaliação de impacto, o 
referido objectivo traduzir-se-ia num benefício líquido para os consumidores, não teria um 
impacto negativo no emprego e não resultaria numa diminuição significativa da venda de 
veículos.

Alteração 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 125g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020.

Or. en

Justificação

Um objectivo de 125g de CO2/km para 2020 representaria uma redução de 38%, quando 
comparado com os níveis actuais. Este objectivo estariam mais em consonância com os os 
níveis de redução nos veículos de passageiros, para os quais o objectivo para 2020 exige uma 
redução de 40%. A viabilidade técnica do objectivo de 125g de CO2/km é confirmada na 
avaliação de impacto da Comissão e constitui um sinal claro dirigido aos fabricantes para 
que inovem o seu parque de veículos.

Alteração 74
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 130 g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
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partir 2020. partir 2020.

Or. da

Alteração 75
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 130g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020.

Or. en

Justificação

A presente legislação é benéfica para a sociedade porque conduz à economia de combustível. 
Na sequência da crise financeira, muitos Estados-Membros aumentaram os impostos sobre os 
combustíveis e espera-se que mais Estados-Membros façam o mesmo. É necessário adoptar 
um objectivo a longo prazo significativo, de modo a cumprir os nossos compromissos em 
matéria de protecção do clima, que consistem em reduzir as emissões de CO2 em 80-95% até 
2050. É igualmente coerente com o plano de acção em matéria de eficiência energética da 
Comissão, visto que esta legislação conduzirá a uma maior eficiência energética nos 
transportes.

Alteração 76
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020.
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Or. en

Justificação

Tendo em conta os ciclos de desenvolvimento e de produção mais prolongados, não é realista 
cumprir um objectivo de 135g de CO2/km dentro do calendário proposto. 160g de CO2/km é 
um objectivo ambicioso, mas exequível.

Alteração 77
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os ciclos de desenvolvimento e de produção mais prolongados, não é realista 
cumprir um objectivo de 135g de CO2/km dentro do calendário proposto. 160g de CO2/km é 
um objectivo ambicioso, mas exequível.

Alteração 78
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 160g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2020.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta os ciclos de desenvolvimento e de produção mais prolongados, não é realista 
cumprir um objectivo de 135g de CO2/km dentro do calendário proposto. 160g de CO2/km é 
um objectivo ambicioso, mas exequível.

Alteração 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135 g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir 2025. 

Or. it

Justificação

O limite de 135 g de CO2/km é um objectivo de longo prazo ambicioso e tecnicamente difícil 
de atingir no estado actual. É necessário prever um período mais longo para permitir que a 
indústria atinja este objectivo.

Na fixação de objectivos, é necessário ter presente que os ciclos de produção dos VCL são 
mais longos do que os relativos aos automóveis de passageiros e que as margens para 
melhorar o desempenho em matéria de emissões dos veículos comerciais ligeiros são muito 
reduzidas.

Alteração 80
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os benefícios ambientais dos 
dispositivos de limitação da velocidade e 
de outras medidas inovadoras são tidos 
em conta aquando do cálculo das 
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emissões.

Or. en

Alteração 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento é 
complementado por medidas adicionais 
correspondentes a uma redução de 10 g 
de CO2/km como parte da abordagem 
integrada da Comunidade.

Or. en

Justificação

Esta proposta é a continuação do processo de regulamentação iniciado pela Comissão em 
2007 para abordar o impacto da circulação de veículos a motor nas alterações climáticas.

Além disso, as suas disposições devem manter a coerência com o quadro legislativo para a 
consecução dos objectivos relativos às emissões dos automóveis novos de passageiros, 
definidos no Regulamento (CE) n.º 443/2009, tal como é claramente reconhecido no 
considerando 6 e no artigo 11.º da presente proposta de regulamento.

Alteração 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria M2, N1 e 
N2, definida no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de referência 
não superior a 2 610 kg e a veículos aos 
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alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(“veículos comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

Or. en

Justificação

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Alteração 83
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria N1, definida 
no anexo II da Directiva 2007/46/CE, com 
uma massa de referência não superior a 
2 610 kg e a veículos aos quais seja 
alargada a homologação de acordo com o 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 (“veículos 
comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

1. O presente regulamento aplica-se a 
veículos a motor da categoria M2, N1 e 
N2, definida no anexo II da Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de referência 
não superior a 2 610 kg e a veículos aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 715/2007 
(“veículos comerciais ligeiros”) que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
(“veículos comerciais ligeiros novos”).

Or. en
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Justificação

As categorias M2 e N2 devem ser incluídas no âmbito de aplicação do regulamento para 
evitar que eventuais lacunas ou incentivos permitam passar veículos ou mercados 
pertencentes à categoria N1 para estas categorias.

Alteração 84
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente regulamento não se 
aplica aos veículos destinados à 
exportação para fora do mercado interno 
da União.

Or. fr

Alteração 85
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

os dispositivos de limitação da velocidade 
e outras medidas inovadoras que visam a 
redução das emissões de CO2 são tidos em 
conta aquando do cálculo das emissões;

Or. en
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Alteração 86
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O método referido na presente proposta de regulamento para a determinação das emissões 
específicas de CO2 dos veículos completos foi anteriormente considerado inadequado num 
documento de trabalho da Comissão. Quando os veículos passam por diversas fases de 
construção, o fabricante do veículo de base não tem qualquer influência nas emissões de CO2
dos veículos completados.

Alteração 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Superfície de apoio das rodas", a 
largura da via multiplicada pela distância 
entre eixos indicada no certificado de 
conformidade e definida nos pontos 2.1 e 
2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en
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Justificação

A definição é acrescentada para manter a coerência com o Anexo II, parte B, pontos 5 e 6.

Alteração 88
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Superfície de apoio das rodas", a 
largura da via multiplicada pela distância 
entre eixos indicada no certificado de 
conformidade e definida nos pontos 2.1 e 
2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificação

A definição é acrescentada para manter a coerência com o Anexo II, parte B, pontos 5 e 6.

Alteração 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Superfície de apoio das rodas", a 
largura da via multiplicada pela distância 
entre eixos indicada no certificado de 
conformidade e definida nos pontos 2.1 e 
2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Por motivos de coerência com o Anexo II, parte B, pontos 5 e 6.
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Alteração 90
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Superfície de apoio das rodas", a 
largura da via multiplicada pela distância 
entre eixos indicada no certificado de 
conformidade e definida nos pontos 2.1 e 
2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Por motivos de coerência com o Anexo II, parte B, ponto 5.

Alteração 91
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Veículo completo", qualquer 
veículo que não necessite de ser 
completado para cumprir os requisitos 
técnicos aplicáveis da Directiva 
2007/46/CE.

Or. en
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Alteração 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Veículo completo", qualquer 
veículo que não necessite de ser 
completado para cumprir os requisitos 
técnicos aplicáveis da Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Alteração 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) "Veículo completo", qualquer 
veículo que não necessite de ser 
completado para cumprir os requisitos 
técnicos aplicáveis da Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Os veículos completos são abrangidos pela proposta legislativa, por conseguinte, devem ser 
definidos.
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Alteração 94
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) "Veículo completo", qualquer 
veículo que não necessite de ser 
completado para cumprir os requisitos 
técnicos aplicáveis da Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Os veículos completos são abrangidos pela proposta legislativa, por conseguinte, devem ser
definidos.

Alteração 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) "Veículo completo", qualquer 
veículo que não necessite de ser 
completado para cumprir os requisitos 
técnicos aplicáveis da Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificação

Os veículos completos são abrangidos pela proposta legislativa.
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Alteração 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completos deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

– 65% em 2015,
– 75% em 2014, – 75% em 2016,
– 80% em 2015, – 80% em 2017,

– 100% a partir de 2016. – 100% a partir de 2018.

A partir de 1 de Janeiro de 2016, os 
veículos completados serão tidos em conta 
na determinação das emissões médias 
específicas de CO2 de cada fabricante.

Or. en

Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 



PE441.217v02-00 44/95 AM\817303PT.doc

PT

average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Alteração 97
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completos deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

– 65% em 2015,
– 75% em 2014, – 75% em 2016,
– 80% em 2015, – 80% em 2017,

– 100% a partir de 2016. – 100% a partir de 2018.

A partir de 1 de Janeiro de 2016, os 
veículos completados serão tidos em conta 
na determinação das emissões médias 
específicas de CO2 de cada fabricante.

Or. en

Justificação

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.
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Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Alteração 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completos deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

– 65% em 2015,
– 75% em 2014, – 75% em 2016,

– 80% em 2015, – 80% em 2017,
– 100% a partir de 2016. – 100% a partir de 2018.

A partir de 1 de Janeiro de 2016, os 
veículos completados serão tidos em conta 
na determinação das emissões médias 
específicas de CO2 de cada fabricante.
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Or. en

Justificação

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Alteração 99
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completos deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2
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ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

– 65% em 2015,
– 75% em 2014, – 75% em 2016,

– 80% em 2015, – 80% em 2017,
– 100% a partir de 2016. – 100% a partir de 2018.

A partir de 1 de Janeiro de 2016, os 
veículos completados serão tidos em conta 
na determinação das emissões médias 
específicas de CO2 de cada fabricante.

Or. en

Alteração 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completos deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Para a determinação das emissões Para a determinação das emissões 
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específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

– 65% em 2015,
– 75% em 2014, – 75% em 2016,
– 80% em 2015, – 80% em 2017,

– 100% a partir de 2016. – 100% a partir de 2018.

A partir de 1 de Janeiro de 2016, os 
veículos completados serão tidos em conta 
na determinação das emissões médias 
específicas de CO2 de cada fabricante.

Or. en

Alteração 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros completos deverá assegurar que as 
suas emissões médias específicas de CO2
não ultrapassem o seu objectivo de 
emissões específicas determinado de 
acordo com o estabelecido no anexo I ou, 
caso seja concedida ao fabricante uma 
derrogação nos termos do artigo 10.º, de 
acordo com essa derrogação.

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:
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– 75% em 2014, – 75% em 2015,
– 80% em 2015, – 80% em 2016,

– 100% a partir de 2016. – 100% a partir de 2018.

A partir de 1 de Janeiro de 2016, os 
veículos completados serão tidos em conta 
na determinação das emissões médias 
específicas de CO2 de cada fabricante.

Or. en

Justificação

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.
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Alteração 102
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2014 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil que tem início em 1 de Janeiro 
de 2015 e em cada ano civil subsequente, 
cada fabricante de veículos comerciais 
ligeiros deverá assegurar que as suas 
emissões médias específicas de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no anexo I ou, caso seja 
concedida ao fabricante uma derrogação 
nos termos do artigo 10.º, de acordo com 
essa derrogação.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa conceder mais tempo à indústria automóvel para adaptar a sua produção 
aos novos requisitos.

Alteração 103
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 4 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante,
devem ser consideradas as seguintes 
percentagens de veículos comerciais 
ligeiros novos de cada fabricante 
matriculados no correspondente ano:

Para a avaliação do desempenho de cada 
fabricante, em conformidade com o artigo 
7.º para os anos 2012 e 2013, será 
utilizado um objectivo médio não 
vinculativo de emissões de CO2 de 175g 
CO2/km para os veículos comerciais
ligeiros novos.

75% em 2014,
80% em 2015,
100% a partir de 2016.
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Or. en

Justificação

Uma abordagem escalonada pode induzir em erro os cidadãos e não está em conformidade 
com os objectivos de legislar melhor.

Alteração 104
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – segundo parágrafo – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 75% em 2014, – 50% em 2015,

Or. en

Justificação

O processo de introdução progressiva dos objectivos deverá ser suficientemente detalhado 
para dar à indústria uma perspectiva clara.

Alteração 105
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – segundo parágrafo – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 80% em 2015, – 60% em 2016,

Or. en

Justificação

O processo de introdução progressiva dos objectivos deverá ser suficientemente detalhado 
para dar à indústria uma perspectiva clara.
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Alteração 106
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto da Comissão Alteração

– 75% em 2017,

Or. en

Justificação

O processo de introdução progressiva dos objectivos deverá ser suficientemente detalhado 
para dar à indústria uma perspectiva clara.

Alteração 107
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 100% a partir de 2016. – 100% a partir de 2018.

Or. en

Justificação

O processo de introdução progressiva deverá ser suficientemente detalhado para dar à 
indústria uma perspectiva clara.

Alteração 108
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso dos veículos completados, o 
fabricante deve indicar apenas as 
emissões específicas de CO2 dos veículos 
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de base e respeitar os respectivos valores 
em conformidade com o n.º 1.

Or. de

Justificação

O método referido na presente proposta de regulamento para a determinação das emissões 
específicas de CO2 dos veículos completos foi anteriormente considerado inadequado num 
documento de trabalho da Comissão. Quando os veículos passam por diversas fases de 
construção, o fabricante do veículo de base não tem qualquer influência nas emissões de CO2
dos veículos completados.

Alteração 109
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 inferiores a 50g de 
CO2/km será contabilizado como:

Suprimido

2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, 
1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015, 
1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

Or. en

Alteração 110
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Super-créditos super-créditos e incentivos financeiros
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Or. en

Justificação

É necessário alargar o campo de aplicação do regulamento a fim de encorajar a renovação 
da frota de veículos comerciais ligeiros.

Alteração 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50g de CO2/km será 
contabilizado como:

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50% do objectivo 
específico de CO2 do veículo, de acordo 
com o Anexo I, será contabilizado como:

2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, 2 veículos comerciais ligeiros de 2015 até 
2025,

1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015,
1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

Or. en

Justificação

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Alteração 112
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50g de CO2/km será 
contabilizado como:

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50% do objectivo 
específico de CO2 do veículo, de acordo 
com o Anexo I, será contabilizado como:

2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, 2 veículos comerciais ligeiros de 2015 até 
2025,

1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015,
1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

Or. en

Alteração 113
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50g de CO2/km será 
contabilizado como:

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50% do objectivo 
específico de CO2 do veículo, de acordo 
com o Anexo I, será contabilizado como:

2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, 2 veículos comerciais ligeiros de 2015 até 
2025,

1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015,
1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

Or. en



PE441.217v02-00 56/95 AM\817303PT.doc

PT

Justificação

Os super-créditos baseados num sistema relativo dão mais incentivos para uma aplicação 
mais generalizada de tecnologias inovadoras de redução de CO2.  A indústria investe muito 
dinheiro no desenvolvimento e aplicação de novas técnicas inovadoras sem saber se irão ter 
sucesso. O elevado risco e grau de incerteza dos investimentos da indústria e o facto de estas 
tecnologias inovadoras não irem contribuir significativamente no período 2020-2025 requer 
uma extensão do período de super-créditos. 

Alteração 114
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50g de CO2/km será 
contabilizado como:

1. No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo comercial 
ligeiro novo com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50g de CO2/km será 
contabilizado como:

2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014,
1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015, 3,5 veículos comerciais ligeiros em 2015,
1 veículo comercial ligeiro a partir de
2016.

2,5 veículos comerciais ligeiros em 2016,

2 veículos comerciais ligeiros em 2017,

1,5 veículos comerciais ligeiros em 2018,

Or. en

Alteração 115
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem prever 
incentivos financeiros para os veículos 
produzidos em série que cumpram o 
disposto no presente regulamento e nas 
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respectivas medidas de execução.
Esses incentivos devem ser válidos para 
todos os veículos novos comercializados 
no mercado de um Estado-Membro que 
cumpram, pelo menos, os valores-limite 
de emissão constantes no Anexo I antes 
das datas fixadas no Anexo I e cessarão 
nessas datas.

Or. en

Justificação

A fim de renovar a frota, os Estados-Membros podem prever incentivos financeiros para os 
veículos produzidos em série que cumpram o disposto no presente regulamento e nas 
respectivas medidas de execução. Esses incentivos serão válidos para todos os veículos novos 
comercializados no mercado de um Estado-Membro que cumpram, pelo menos, os 
valores-limite de emissão constantes no Anexo I antes das datas fixadas no Anexo I e 
cessarão nessas datas.

Alteração 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 superiores a 15% do 
objectivo específico de emissões fixado de 
acordo com o Anexo I será contabilizado 
como:
1,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, 
2 veículos comerciais ligeiros em 2015, 
2,5 veículos comerciais ligeiros a partir de 
2016.

Or. en

Justificação

Se a legislação dá incentivos para veículos comerciais ligeiros com muito baixas emissões, 
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também deveria prever desincentivos para os veículos comerciais ligeiros com elevadas 
emissões. Segundo um estudo realizado no Reino Unido, se todos os compradores de veículos 
comerciais ligeiros optassem pelo veículo mais eficiente as emissões sofreriam uma redução
de 17%.

Alteração 117
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros podem 
conceder incentivos financeiros para a 
transformação de veículos em circulação, 
bem como para a retirada de circulação 
dos veículos que não cumpram o 
Regulamento.

Or. en

Alteração 118
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Para cada modelo de veículo, os 
incentivos financeiros referidos nos n.ºs 1 
e 2 não devem ultrapassar o custo 
adicional dos dispositivos técnicos 
introduzidos para assegurar a 
conformidade com os limites de emissão 
especificados no Anexo I, incluindo o 
custo da respectiva instalação no veículo.

Or. en
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Alteração 119
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. A Comissão deve ser informada com 
a devida antecedência dos projectos de 
criação ou alteração dos incentivos 
financeiros referidos nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 120
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 5.º-A 
Dispositivos de limitação da velocidade

No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que 
esses veículos sejam equipados de 
dispositivos de limitação da velocidade 
regulados para uma velocidade máxima 
de 110km/h. Este dispositivo não poderá 
ser considerado uma eco-inovação.

Or. en

Justificação

Os dispositivos de limitação da velocidade são uma forma muito eficaz de reduzir o consumo 
de combustível nos veículos comerciais ligeiros. Por essa razão, já são utilizados por 
algumas empresas como, por exemplo, a British Gas, a TNT e o Royal Mail. Um limitador de 
velocidade regulado a 110hm/h ou 70mph permitiria à indústria preencher os objectivos de 
redução do presente regulamento a um custo muito inferior e pouparia dinheiro às PME. 
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Alteração 121
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que
esses veículos sejam equipados de 
dispositivos de limitação da velocidade. A 
velocidade máxima para que estes 
dispositivos serão regulados será fixada 
pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Alteração 122
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que 
esses veículos sejam equipados de 
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dispositivos de limitação da velocidade
regulados para uma velocidade máxima 
de 100 km/h. 

Or. en

Alteração 123
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que 
esses veículos sejam equipados de 
dispositivos de limitação da velocidade
regulados para uma velocidade máxima 
de 100 km/h. 

Or. en

Justificação

Os dispositivos inteligentes de limitação da velocidade terão efeitos directos e indirectos 
sobre o consumo de combustível. Como efeito directo, uma condução mais lenta necessita de 
menos combustível. Como efeito indirecto, limitar a velocidade máxima permite uma 
optimização precisa da transmissão para essa velocidade específica, o que pode reduzir 
ainda mais as emissões. As emissões de CO2 aumentam substancialmente em situações de 
trânsito intenso (pára-arranca) e a velocidades superiores a 120km/h. A redução máxima de 
CO2 que se pode obter utilizando um dispositivo inteligente de limitação da velocidade é 
estimada em cerca de 15%.
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Alteração 124
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
No ano civil que tem início em 1 de 
Janeiro de 2014 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de veículos 
comerciais ligeiros deverá assegurar que 
esses veículos sejam equipados de 
dispositivos de limitação da velocidade 
regulados para uma velocidade máxima 
de 100 km/h. 

Or. en

Justificação

A publicação do novo relatório TERM da Agência Europeia do Ambiente acaba de sublinhar 
que o tráfego rodoviário continua a gerar graves problemas ambientais na Europa. Os 
limitadores de velocidade já são utilizados em camiões para reduzir, com sucesso, os 
problemas de segurança relacionados com os veículos pesados e poderiam também ser uma 
medida eficaz para reduzir as emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros.

Alteração 125
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Dispositivo de limitação da velocidade

A partir de 1 de Janeiro de 2014, os 
fabricantes assegurarão, nos termos do 
artigo 2.º, que todos os veículos 
comerciais ligeiros novos estejam 
equipados com um dispositivo de 
limitação da velocidade, que limite a 
velocidade dos referidos veículos a 120 
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km/h.

Or. de

Justificação

Os dispositivos de limitação da velocidade já foram introduzidos em todas as outras 
categorias de veículos comerciais. A montagem destes dispositivos não acarreta problemas 
técnicos nem implica custos adicionais significativos. Esta alteração permite criar um 
incentivo para que os fabricantes construam motores mais pequenos e mais eficientes, cujas 
emissões de CO2 sejam mais reduzidas.

Alteração 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2012 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
pelos fabricantes em cada Estado-Membro. 
 Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.  

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Essas informações são colocadas 
à disposição dos fabricantes e dos 
importadores ou representantes designados 
pelos fabricantes em cada Estado-Membro.
Os Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente. 

Or. en

Justificação

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).
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Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Alteração 127
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2012 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Esta informação será 
disponibilizada aos fabricantes e aos seus 
importadores designados ou representantes 
em cada Estado-Membro. Os 
Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.  

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Esta informação será 
disponibilizada aos fabricantes e aos seus 
importadores designados ou representantes 
em cada Estado-Membro. Os 
Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente. 

Or. en

Justificação

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

Dado que os veículos construídos em várias fases só serão abrangidos pela Directiva 
2007/46/CE a partir de Abril de 2013, não será possível monitorizar este tipo de veículos 
antes dessa data. Um exercício piloto deveria cobrir a monitorização de veículos construídos 
em várias fases e incluir o mesmo calendário que para outras categorias de veículos (por 
exemplo M1).
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Alteração 128
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2012 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Esta informação será 
disponibilizada aos fabricantes e aos seus 
importadores designados ou representantes 
em cada Estado-Membro. Os 
Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente.  

1. No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente, 
cada Estado-Membro regista informações 
relativas a cada veículo comercial ligeiro 
novo matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na parte A do 
anexo II. Esta informação será 
disponibilizada aos fabricantes e aos seus 
importadores designados ou representantes 
em cada Estado-Membro. Os 
Estados-Membros envidam todos os 
esforços para garantir que os órgãos que 
prestam informações funcionem de forma 
transparente. 

Or. en

Alteração 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2013, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente.  Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2014, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente.  Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

Or. en

Justificação

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
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market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Alteração 130
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2013, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente.  Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2014, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente.  Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

Or. en

Alteração 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2013, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente.  Os 
dados serão comunicados de acordo com o 

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2014, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente.  Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
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formato indicado na Parte C do anexo II. formato indicado na Parte C do anexo II.

Or. en

Justificação

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Alteração 132
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2013, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente.  Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, a partir 
de 2014, cada Estado-Membro determina e 
comunica à Comissão as informações 
enumeradas na parte B do anexo II 
relativamente ao ano civil precedente.  Os 
dados serão comunicados de acordo com o 
formato indicado na Parte C do anexo II.

Or. en

Justificação

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

Dado que os veículos construídos em várias fases só serão abrangidos pela Directiva 
2007/46/CE a partir de Abril de 2013, não será possível monitorizar este tipo de veículos 
antes dessa data. Um exercício piloto deveria cobrir a monitorização de veículos construídos 
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em várias fases e incluir o mesmo calendário que para outras categorias de veículos (por 
exemplo M1).

Alteração 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 
Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
público.  Até 30 de Junho de 2013 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

4. A Comissão manterá um registo central
dos dados comunicados pelos Estados 
Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
público.  Até 30 de Junho de 2014 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes. A 
experiência da regulamentação dos veículos de passageiros revela as dificuldades da 
monitorização. É necessário mais tempo para estabelecer um sistema de monitorização 
fiável, em particular dado actualmente não estarem disponíveis dados N1 completos a nível 
da UE-27, o que torna o arranque mais difícil do que para os veículos de passageiros.

Alteração 134
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 
Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
público. Até 30 de Junho de 2013 e em 
cada ano subsequente, a Comissão

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 
Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
público. Até 30 de Junho de 2014 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
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publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

Or. en

Alteração 135
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 
Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
público. Até 30 de Junho de 2013 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 
Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
público. Até 30 de Junho de 2014 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes. A 
experiência da regulamentação dos veículos de passageiros revela as dificuldades da 
monitorização. É necessário mais tempo para estabelecer um sistema de monitorização 
fiável, em particular dado actualmente não estarem disponíveis dados N1 completos a nível 
da UE-27, o que torna o arranque mais difícil que para os veículos de passageiros.

Alteração 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 
Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados 
Membros ao abrigo do presente artigo e 
este registo será colocado à disposição do 
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público. Até 30 de Junho de 2013 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

público. Até 30 de Junho de 2014 e em 
cada ano subsequente, a Comissão 
publicará uma lista indicando, 
relativamente a cada fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A monitorização deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes. A 
experiência da regulamentação dos veículos de passageiros revela as dificuldades da 
monitorização. É necessário mais tempo para estabelecer um sistema de monitorização 
fiável, em particular dado actualmente não estarem disponíveis dados N1 completos a nível 
da UE-27, o que torna o arranque mais difícil do que para os veículos de passageiros.

Alteração 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em relação aos anos civis de 2012 e 
2013, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

7. Em relação aos anos civis de 2013 e 
2014, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

Or. en

Justificação

Por 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 138
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em relação aos anos civis de 2012 e 
2013, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

7. Em relação aos anos civis de 2013 e 
2014, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

Or. en

Alteração 139
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em relação aos anos civis de 2012 e 
2013, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

7. Em relação aos anos civis de 2013 e 
2014, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A supervisão deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e discriminação dos fabricantes.
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Alteração 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em relação aos anos civis de 2012 e 
2013, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

7. Em relação aos anos civis de 2013 e 
2014, e com base nos cálculos efectuados 
ao abrigo do n.º 5, a Comissão notificará o 
fabricante se considerar que as emissões 
médias específicas de CO2 excedem o seu 
objectivo de emissões específicas.

Or. en

Justificação

Por 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 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos 
completados.

Or. en

Justificação

A homologação de veículos completos (2007/46/CE) só se aplicará a todos os tipos de 
veículos completados a partir de Maio de 2013. Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos completados. 2014 será o primeiro ano completo 
de calendário para a monitorização e recolha de emissões de CO2 e a massa dos veículos 
completados segundo o novo procedimento disponível.



AM\817303PT.doc 73/95 PE441.217v02-00

PT

Alteração 142
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos 
completados.

Or. en

Alteração 143
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos 
completados.

Or. en

Justificação

A homologação de veículos completos (2007/46/CE) só se aplicará aos veículos completados 
a partir de Maio de 2013. Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2014 a monitorização será 
alargada aos veículos completados. 2014 será o primeiro ano completo de calendário  para a 
monitorização e recolha de emissões de CO2 e a massa dos veículos completados segundo o 
novo procedimento disponível.
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Alteração 144
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos 
completados.

Or. en

Justificação

A homologação de veículos completos (2007/46/CE) só se aplicará a todos os tipos de 
veículos completados a partir de Maio de 2013. Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos completados. 2014 será o primeiro ano completo 
de calendário  para a monitorização e recolha de emissões de CO2 e a massa dos veículos 
completados segundo o novo procedimento disponível.

Alteração 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014 a 
monitorização será alargada aos veículos 
completados.

Or. en

Alteração 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 1. No que respeita ao período com início 
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em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

em 1 de Janeiro de 2015 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

O prémio sobre as emissões excedentárias 
será idêntico aos prémios pagos noutros 
sectores, no âmbito do Sistema Europeu 
de Comércio de Emissões.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade.

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 
480€/t em 2015, em comparação, outros sectores abrangidos pelo Sistema Europeu de 
Comércio de Emissões, pagariam 15€/t e uma possível penalização adicional de 100€/t em 
caso de não cumprimento; entretanto, a Directiva relativa aos contratos públicos verdes fixou 
o preço do CO2 em 30-40€/t (custos externos do ciclo de vida para o CO2).

Alteração 147
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2015 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

O prémio sobre as emissões excedentárias 
será idêntico aos prémios pagos noutros 
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sectores, no âmbito do Sistema Europeu 
de Comércio de Emissões.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade.

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 
480€/t em 2015 enquanto, em comparação, outros sectores cobertos pelo Sistema Europeu de 
Comércio de Emissões pagam 15€/t e um possível preço adicional de 1000€/t em caso de não 
cumprimento; entretanto, a Directiva relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do 
CO2 em 30-40€/t (custos externos do ciclo de vida para o CO2).

Alteração 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2015 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade.
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Alteração 149
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2014 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

1. No que respeita ao período com início 
em 1 de Janeiro de 2015 e a cada ano civil 
subsequente, a Comissão imporá um 
prémio sobre as emissões excedentárias ao 
fabricante ou, se for caso disso, ao gestor 
do agrupamento, caso as suas emissões 
médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

Or. en

Justificação

É necessário dar tempo à indústria automóvel para adaptar a sua produção aos novos 
requisitos.

Alteração 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula: 

Suprimido

a) (a) De 2014 a 2018
i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos
(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
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superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
Para as emissões excedentárias superiores 
a 1g de CO2/km mas não superiores a 2g 
de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1 g de CO2/km:
Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos
b) A partir de 2019:
(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:
“Emissões excedentárias”, o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões médias específicas de CO2 do 
fabricante que   tendo em conta as 
reduções das emissões de CO2 
decorrentes de tecnologias inovadoras 
aprovadas nos termos do artigo 11.º   
ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil ou parte do ano 
civil a que a obrigação decorrente do 
artigo 4.º é aplicável, arredondado à 
terceira casa decimal mais próxima;  e
“número de veículos comerciais ligeiros 
novos”, o número de veículos comerciais 
ligeiros novos de que é fabricante e que 
foram matriculados nesse período de 
acordo com os critérios de introdução
progressiva estabelecidos no artigo 4.º.

Or. en
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Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade.

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 
480€/t em 2015 enquanto, em comparação, outros sectores cobertos pelo Sistema Europeu de 
Comércio de Emissões pagam 15€/t e um possível preço adicional de 100€/t em caso de não 
cumprimento; entretanto, a Directiva relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do 
CO2 em 30-40€/t (custos externos do CO2 para vida útil).

Alteração 151
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula: 

Suprimido

a) (a) De 2014 a 2018
i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos
(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
Para as emissões excedentárias superiores 
a 1g de CO2/km mas não superiores a 2g 
de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1 g de CO2/km:
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Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos
b) A partir de 2019:
(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por:
“Emissões excedentárias”, o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões médias específicas de CO2 do 
fabricante que   tendo em conta as 
reduções das emissões de CO2 
decorrentes de tecnologias inovadoras 
aprovadas nos termos do artigo 11.º   
ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil ou parte do ano 
civil a que a obrigação decorrente do 
artigo 4.º é aplicável, arredondado à 
terceira casa decimal mais próxima;  e 
“número de veículos comerciais ligeiros 
novos”, o número de veículos comerciais 
ligeiros novos de que é fabricante e que 
foram matriculados nesse período de 
acordo com os critérios de introdução 
progressiva estabelecidos no artigo 4.º.

Or. en

Justificação

Os prémios propostossobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade.

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 
480€/t em 2015, enquanto que, em comparação, outros sectores abrangidos pelo Sistema 
Europeu de Comércio de Emissões pagariam 15€/t e uma possível penalização adicional de 
100€/t em caso de não cumprimento; entretanto, a Directiva relativa aos contratos públicos 
verdes fixou o preço do CO2 em 30-40€/t (custos externos do ciclo de vida para o CO2).
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Alteração 152
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)  De 2014 a 2018 a) A partir de 2014

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

(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

((Emissões excedentárias – 3) × €120 + 45 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos
(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
superiores a 3g de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
Para as emissões excedentárias superiores 
a 1g de CO2/km mas não superiores a 2g 
de CO2/km:
((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.
(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1 g de CO2/km:

Emissões excedentárias × 5 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos

Or. en

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias deve reflectir os custos marginais do investimento 
para cada grama de excesso a fim de garantir a conformidade, em vez de pagar penalizações. 
Uma análise realizada no Reino Unido sugere que uma estrutura modulada do prémio 
significaria que o objectivo só será atingido depois de 2016 e possivelmente não antes de 
2020.
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Alteração 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) De 2014 a 2018 a) De 2014 a 2018
i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:

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

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

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

(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
superiores a 3g de CO2/km:

(ii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 2g de CO2/km mas não 
superiores a 3g de CO2/km:

((Emissões excedentárias – 2) × 25 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

((Emissões excedentárias – 2) × 95 € + 20 
€) × número de veículos comerciais 
ligeiros novos.

(iii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 1g de CO2/km mas não 
superiores a 2g de CO2/km:

(iii) Para as emissões excedentárias 
superiores a 1g de CO2/km mas não 
superiores a 2g de CO2/km:

((Emissões excedentárias – 1) × 15 € + 5 €) 
× número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

((Emissões excedentárias – 1) × 60 € + 5 €) 
× número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1 g de CO2/km:

(iv) Para as emissões excedentárias não 
superiores a 1 g de CO2/km:

Emissões excedentárias × 5 € × número de 
veículos comerciais ligeiros novos

Emissões excedentárias × 15 € × número 
de veículos comerciais ligeiros novos

Or. en

Justificação

O "corredor de penalizações" proposto pela Comissão irá conduzir a um significativo 
incumprimento até 2019. A presente alteração visa, de certo modo, aumentar os montantes 
citados no corredor de penalizações para melhorar o cumprimento da lei, oferecendo ao 
mesmo tempo alguma flexibilidade para os fabricantes a fim de ganharem experiência com o 
sistema.
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Alteração 154
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2018 a) De 2015 a 2019

Or. en

Justificação

É necessário dar mais tempo à indústria automóvel para adaptar a sua cadeia de produção.

Alteração 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) De 2014 a 2018 a) De 2014 a 2018

(Emissões excedentárias × €120) × 
número de veículos comerciais ligeiros 
novos.

Or. en

Justificação

Para funcionar, os níveis de penalização têm de reflectir os custos marginais do investimento.  
A avaliação do impacto demonstra que esse nível é atingido a partir de um prémio sobre 
emissões excedentárias de 120€/grama acima do objectivo. O Governo britânico estimou que 
mesmo o regime de penalizações proposto pela Comissão não garante o cumprimento do 
objectivo proposto de 175gCO2/km, mas apenas 182gCO2/km dado que os prémios sobre as 
emissões são demasiado baixos durante os primeiros anos de aplicação do regulamento. Um 
outro estudo realizado pelo Energy Saving Trust britânico revelou que as penalizações 
propostas para os automóveis são provavelmente demasiado baixas, pelo que o objectivo não 
será alcançado.
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Alteração 156
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. de

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias de CO2 nos veículos comerciais ligeiros deve ser 
equiparado aos prémios aplicáveis aos veículos de passageiros, uma vez que só faria sentido 
aplicar uma penalização mais elevada se as emissões de CO2 tivessem um efeito diferente no 
ambiente.

Alteração 157
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en

Justificação

É necessário encorajar a indústria a melhorar os veículos e não criar desincentivos nem
penalizar os consumidores.
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Alteração 158
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A partir de 2019: b) A partir de 2020:

Or. en

Justificação

É necessário dar mais tempo à indústria automóvel para melhor adaptar a sua cadeia de 
produção aos novos requisitos.

Alteração 159
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Emissões excedentárias × €95) × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. de

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias de CO2 nos veículos comerciais ligeiros deve ser 
equiparado aos prémios aplicáveis aos veículos de passageiros, uma vez que só faria sentido 
aplicar uma penalização mais elevada se as emissões de CO2 tivessem um efeito diferente no 
ambiente.
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Alteração 160
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto da Comissão Alteração

(Emissões excedentárias × 120€) × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

(Emissões excedentárias × 95€) × número 
de veículos comerciais ligeiros novos.

Or. en

Justificação

Coerência com o Regulamento 443/2009.

Alteração 161
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão estabelecerá métodos de 
cobrança dos prémios sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1.

Suprimido

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade. Os prémios sobre 
as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 480€/t em 2015 
enquanto, em comparação, outros sectores cobertos pelo Sistema Europeu de Comércio de 
Emissões pagam 15€/t e um possível preço adicional de 100€/t em caso de não cumprimento; 
entretanto, a Directiva relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do CO2 em 30-
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40€/t (custos externos do ciclo de vida para o CO2).

Alteração 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão estabelecerá métodos de 
cobrança dos prémios sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1.

Suprimido

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade.

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 
480€/t em 2015 enquanto, em comparação, outros sectores cobertos pelo ETS pagam 15€/t e 
um possível preço adicional de 100€/t em caso de não cumprimento; entretanto, a Directiva 
relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do CO2 em 30-40€/t (custos externos do 
ciclo de vida para o CO2).

Alteração 163
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão 
considerados receitas do orçamento da 

Suprimido
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União Europeia. 

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade.

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 
480€/t em 2015 enquanto, em comparação, outros sectores cobertos pelo Sistema Europeu de 
Comércio de Emissões pagam 15€/t e um possível preço adicional de 100€/t em caso de não 
cumprimento; entretanto, a Directiva relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do 
CO2 em 30-40€/t (custos externos do ciclo de vida para o CO2).

Alteração 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão 
considerados receitas do orçamento da 
União Europeia. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Os prémios propostos sobre as emissões excedentárias são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade.

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos pela Comissão corresponderiam a 
480€/t em 2015 enquanto, em comparação, outros sectores cobertos pelo Sistema Europeu de 
Comércio de Emissões pagam 15€/t e um possível preço adicional de 100€/t em caso de não 
cumprimento; entretanto, a Directiva relativa aos contratos públicos verdes fixou o preço do 
CO2 em 30-40€/t (custos externos do ciclo de vida para o CO2).
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Alteração 165
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão considerados 
receitas do orçamento da União Europeia. 

4. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão considerados 
receitas do orçamento da União Europeia e 
serão exclusivamente utilizados para 
financiar projectos em áreas como o 
desenvolvimento de infra-estruturas e 
inovação em tecnologias de motores 
destinadas a reduzir os impactos negativos 
do transporte sobre o ambiente.

Or. en

Justificação

Os montantes do prémio sobre as emissões excedentárias serão exclusivamente utilizados 
para financiar projectos em áreas como o desenvolvimento de infra-estruturas e inovação em 
tecnologias de motores destinadas a reduzir os impactos negativos do transporte sobre o 
ambiente.

Alteração 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2013 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

1. Até 31 de Outubro de 2014 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de coerência. A publicação deve ser harmonizada com a implementação do 
regulamento a fim de evitar distorções do mercado e a discriminação dos fabricantes.
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Alteração 167
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2013 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

1. Até 31 de Outubro de 2014 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

Or. en

Justificação

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

Alteração 168
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2013 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

1. Até 31 de Outubro de 2014 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

Or. en
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Alteração 169
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Esteja integrado num grupo de 
fabricantes ligados que seja responsável, 
no total, pela matrícula na Comunidade de 
um número de veículos comerciais ligeiros 
novos inferior a 22 000 unidades por ano 
civil;  ou

b) (b) Esteja integrado num grupo de 
fabricantes ligados que seja responsável, 
no total, pela matrícula na Comunidade de 
um número de veículos comerciais ligeiros 
novos inferior a 30.000 unidades por ano 
civil;  ou

Or. en

Alteração 170
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – ponto 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Um objectivo de redução de 25% 
das emissões específicas de CO2 em 2012 
ou, quando seja apresentado um único 
pedido em nome de várias empresas 
ligadas, uma redução de 25% da média 
das emissões médias de CO2 dessas 
empresas em 2012.

Or. en

Alteração 171
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as reduções 

Suprimido
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de CO2 obtidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras.  A contribuição 
total dessas tecnologias para reduzir o 
objectivo de emissões específicas de um 
fabricante não pode ultrapassar 7g de 
CO2/km.

Or. en

Justificação

O ciclo de testes tem de ser revisto para ter em conta novas eco-inovações e melhor reflectir 
as condições reais de condução.

Alteração 172
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as reduções 
de CO2 obtidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras. A contribuição 
total dessas tecnologias para reduzir o 
objectivo de emissões específicas de um 
fabricante não pode ultrapassar 7g de 
CO2/km.

1. A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as reduções 
de CO2 obtidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras. A contribuição 
total dessas tecnologias para reduzir o 
objectivo de emissões específicas de um 
fabricante não pode ultrapassar 10 g de 
CO2/km.

Or. en

Justificação

Coerência com o Regulamento 443/2009.
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Alteração 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão.Essas 
disposições de execução baseiam-se nos 
critérios a seguir indicados:

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução são conformes 
com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Regulamento n.º 443/2009 e baseiam-se 
nos critérios a seguir indicados:

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 12.º do regulamento sobre veículos de passageiros (443/2009) estabelece 
que a Comissão adoptará, em 2010, disposições detalhadas sobre o processo de aprovação 
dessas tecnologias inovativas. As disposições relativas ao processo de aprovação, 
actualmente em discussão para os veículos de passageiros, aplicar-se-ão igualmente aos 
veículos comerciais ligeiros. Não deve ser feita distinção entre eco-inovações para os 
veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros nem deve haver diferença no processo 
de aprovação. Deve ser evitada qualquer duplicação de trabalho.

Alteração 174
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução baseiam-se nos 

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas
disposições de execução são conformes 
com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
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critérios a seguir indicados: Regulamento n.º 443/2009 e baseiam-se 
nos critérios a seguir indicados:

Or. en

Justificação

O n.º 2 do Artigo 12 do regulamento sobre veículos de passageiros (443/2009) estabelece que 
a Comissão adoptará, em 2010, disposições detalhadas sobre o processo de aprovação 
dessas tecnologias inovativas. As disposições relativas ao processo de aprovação, 
actualmente me discussão para os veículos de passageiros, aplicar-se-ão igualmente aos 
veículos comerciais ligeiros. Não deve ser feita distinção entre eco-inovações para os 
veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros nem deve haver diferença no processo 
de aprovação. Deve ser evitada qualquer duplicação de trabalho.

Alteração 175
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução baseiam-se nos 
critérios a seguir indicados:

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão. Essas 
disposições de execução são conformes 
com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Regulamento n.º 443/2009 e baseiam-se 
nos critérios a seguir indicados:

Or. en

Alteração 176
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
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Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão.  Essas 
disposições de execução baseiam-se nos 
critérios a seguir indicados:

Comissão deve aprovar pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o artigo 
13.º, n.º 2, as disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das 
tecnologias inovadoras em questão.  Essas 
disposições de execução são conformes 
com o disposto no  n.º 2 do artigo 12.º do 
Regulamento n.º 443/2009 e baseiam-se 
nos critérios a seguir indicados:

Or. en

Alteração 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Publicidade

Qualquer publicidade a um veículo 
abrangido pela presente legislação que 
revele informações técnicas sobre energia 
ou preço dará aos utilizadores finais a 
informação suficiente sobre o 
desempenho energético do veículo. 

Or. en

Justificação

É fundamental que os consumidores, em particular as PME, obtenham informação sobre o 
desempenho energético do veículo comercial ligeiro que podem vir a adquirir. Esta 
formulação baseia-se no texto acordado para a revisão da directiva relativa à rotulagem 
ecológica, com o aditamento de especificações técnicas que são, com frequência, utilizadas 
na publicidade aos veículos comerciais ligeiros.


