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Alteração 7
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 510/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2011, que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos 
veículos comerciais ligeiros novos como 
parte da abordagem integrada da União 
para reduzir as emissões de CO2 dos 
veículos ligeiros, a Comissão deve rever, 
caso seja confirmada a sua viabilidade, as 
formas de consecução do objetivo de 2020 
de 147 g de CO2/km, incluindo as fórmulas 
que constam do anexo I e as derrogações 
previstas no artigo 11.º. A proposta de 
alteração do regulamento deve ser tão 
neutra quanto possível do ponto de vista da 
concorrência, socialmente equitativa e 
sustentável.

(1) Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 510/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2011, que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos 
veículos comerciais ligeiros novos como 
parte da abordagem integrada da União 
para reduzir as emissões de CO2 dos 
veículos ligeiros, a Comissão deve rever, 
caso seja confirmada a sua viabilidade, as 
formas de consecução do objetivo de 2020 
de 147 g de CO2/km, incluindo as fórmulas 
que constam do anexo I e as derrogações 
previstas no artigo 11.º. Tal deve ser 
acompanhado de uma alteração ao 
parâmetro de utilidade, ou seja, de uma 
redução considerável da massa total do 
veículo comercial. A proposta de alteração 
do regulamento deve ser tão neutra quanto 
possível do ponto de vista da concorrência, 
socialmente equitativa e sustentável.

Or. pl

Justificação

O parâmetro de utilidade representado pela massa é um dos fatores determinantes que 
podem influenciar de forma mais significativa o cumprimento dos objetivos, ou seja, o nível 
de emissões, e o seu valor pode ser calculado com base na equação constante do anexo I do 
Regulamento de 11 de maio de 2011, na sequência da introdução de um objetivo de emissões
de CO2 .

Alteração 8
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os veículos comerciais ligeiros são 
uma das fontes de emissão de gases com 
efeito estufa provenientes de transportes 
com maior taxa de crescimento, tendo 
registado um aumento de 26 % entre 1995 
e 2010 e representando atualmente 8 % 
das emissões do transporte rodoviário. 
Prevê-se um aumento ainda maior, em 
parte devido à regulamentação mais 
limitada da condução de veículos 
comerciais ligeiros em comparação com 
os pesados. Para contrariar o aumento 
das emissões de veículos comerciais 
ligeiros e assegurar que o progresso 
prossegue para além de 2020, é necessário 
delinear um objetivo ambicioso para 
2025. Um objetivo de 85 g de CO2/km 
assegurará o investimento no 
desenvolvimento de veículos comerciais 
ligeiros de baixas emissões de CO2 e mais 
eficazes em termos de consumo de 
combustível. Isto é particularmente 
relevante para as cidades europeias, onde 
a implantação de veículos comerciais 
ligeiros menos poluentes, possivelmente 
com sistemas de propulsão alternativos, 
melhoraria a qualidade de vida.

Or. en

Justificação

Um estudo publicado recentemente pela AEA-Ricardo demonstra que um objetivo de 60 g de 
CO2/km para automóveis de passageiros em 2025 será viável a nível tecnológico e eficaz em 
termos de custos. Um objetivo com um rigor equivalente para veículos comerciais ligeiros
seria de 85 g de CO2/km. Desta forma, incentivar-se-ia o investimento em veículos comerciais 
ligeiros com baixas emissões de CO2 (veículos híbridos e elétricos), protegendo as empresas 
europeias dos aumentos incessantes do preço do petróleo e contribuindo, igualmente, para a 
redução da poluição atmosférica e sonora, nomeadamente nas áreas urbanas, onde são 
geralmente utilizados os veículos comerciais ligeiros.

Alteração 9
Krišjānis Kariņš
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Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Se os objetivos forem alterados com 
muita frequência, esta situação dará azo a 
incertezas no seio da indústria automóvel 
e afetará a sua competitividade global.

Or. lv

Alteração 10
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 147 g de CO2/km, as emissões 
de CO2 devem continuar a ser medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras.

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 147 g de CO2/km, as emissões 
de CO2 devem continuar a ser medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras. Contudo, os 
estudos realizados pela Comissão 
demonstraram que os procedimentos de 
ensaio utilizados para medir as emissões 
de CO2 em conformidade com este 
regulamento não evitaram que os 
fabricantes utilizassem ainda mais as 
flexibilidades, que resultaram em 
alegadas reduções de emissão de CO2 que 
não são atribuídas a melhorias 
tecnológicas e que não podem ser 
alcançadas na condução real na estrada. 
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Por conseguinte, o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 deve ser revisto 
urgentemente, de modo a assegurar que 
os procedimentos de ensaio reflitam 
adequadamente o comportamento dos 
veículos em matéria de emissões reais de 
CO2.

Or. en

Alteração 11
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É de especial importância que os 
ensaios em circulação reproduzam o 
consumo de combustível e as emissões de 
CO2 em condições normais de uso. Para 
este fim, é necessário, por exemplo, que 
durante os ensaios em circulação a 
montagem dos componentes em veículos 
não seja efetuada com a intenção de 
reduzir o arraste ou que os padrões de uso 
sejam representativos do uso real. Assim, 
os consumidores podem estar confiantes 
de que, ao entrar em serviço, o 
desempenho típico dos veículos 
adquiridos cumpre o consumo de 
combustível e as emissões de CO2
publicitadas. Por estas razões, e sem 
prejuízo da obrigação que assegura a 
conformidade em circulação imediata, a 
Comissão deve adotar regras 
pormenorizadas para evitar o uso das 
flexibilidades durante os ensaios em 
circulação para reduzir o consumo de 
combustível e as emissões de CO2 para lá 
do que seria alcançado em condições 
normais de uso.

Or. en
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Justificação

 De modo a promover a aplicação uniforme da conformidade em circulação e assegurar que 
as modificações necessárias são coerentes com as condições normais de uso, a Comissão 
deve adotar regras pormenorizadas. Estas regras não prejudicam a obrigação de assegurar a 
conformidade em circulação de forma a evitar atrasos desnecessários na aplicação da 
conformidade em circulação.

Alteração 12
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada para a avaliação de impacto, 
encontram-se disponíveis as tecnologias 
para cumprir o objetivo de 147 g de 
CO2/km e as reduções necessárias podem 
ser alcançadas a um custo inferior ao 
previsto na anterior análise efetuada antes 
da adoção do Regulamento (UE) 
n.º 510/2011. Além disso, a distância entre 
as atuais emissões específicas médias de 
CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos 
e o objetivo fixado também diminuiu. Por 
conseguinte, é confirmada a viabilidade 
do objetivo de 147 g de CO2/km a 
alcançar em 2020.

(3) De acordo com a análise técnica 
efetuada para a avaliação de impacto, 
encontram-se disponíveis as tecnologias 
para cumprir o objetivo de 147 g de 
CO2/km e as reduções necessárias podem 
ser alcançadas a um custo inferior ao 
previsto na anterior análise efetuada antes 
da adoção do Regulamento (UE) 
n.º 510/2011. Além disso, a distância entre 
as atuais emissões específicas médias de 
CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos 
e o objetivo fixado também diminuiu. A 
análise técnica mostra que um objetivo 
mais rigoroso seria viável a nível 
tecnológico e eficaz em termos de custos. 
Por conseguinte, o objetivo para 2020 será 
de 110 g de CO2/km.

Or. en

Justificação

Aquando da adoção do presente regulamento, estima-se que os custos para atingir o objetivo 
de 147 g de CO2/km se situavam entre os 2000 e 8800 euros. Contudo, o estudo de 2012 que 
subjacente à avaliação de impacto da Comissão para a proposta de revisão estima que o 
custo adicional para atingir o objetivo de 147 g de CO2/km é de apenas cerca de 450 euros. 
Um estudo de 2012 realizado pela TNO demonstra que um nível de 110 g de CO2/km para 
comerciais ligeiros (equivalente a um objetivo de 80 g de CO2/km para automóveis) é viável a 
nível tecnológico e que o custo adicional seria recuperado em menos de 4 anos.
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Alteração 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A economia europeia está
extremamente dependente do 
fornecimento externo de energia e, por 
conseguinte, está permanentemente 
exposta a preços energéticos incertos e 
elevados  e até a potenciais choques 
petrolíferos. O aumento significativo de 
recursos e, em particular, de eficiência 
energética pode ajudar a minimizar estes 
efeitos negativos. Reconhecendo os longos 
prazos de investigação e desenvolvimento 
que os fabricantes necessitam para inovar 
e adaptar os seus ciclos de produção e de 
modo a garantir aos investidores a 
segurança necessária, é importante 
definir um objetivo para 2025. Ao definir 
este objetivo neste momento, manter-se-ia
a mesma evolução cronológica de 2009, 
quando foram definidos os objetivos para 
2020. A introdução de um objetivo de 100 
g/km para 2025 é um meio de assegurar 
que a eficiência dos combustíveis dos 
veículos comerciais ligeiros novos 
continuará a melhorar para além de 2020, 
o desenvolvimento dos veículos de muito 
baixas emissões de CO2 é assegurado, a 
economia é menos vulnerável em relação 
ao preço dos choques petrolíferos e a 
posição de vanguarda da UE é mantida;

Or. en

Alteração 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
para o período após 2020. Tal deve ser 
feito estabelecendo-se um objetivo para 
2025. O objetivo deve basear-se numa taxa 
de redução necessária a ser harmonizada
com os objetivos climáticos a longo prazo 
da União, bem como fomentar o 
desenvolvimento de tecnologias com uma 
boa relação custo-eficácia para a redução 
das emissões de CO2.

Or. en

Alteração 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em conformidade com o regulamento, 
a Comissão deve efetuar uma avaliação de 
impacto a fim de verificar os 
procedimentos de ensaio para que estes 
reflitam adequadamente o comportamento 
dos veículos em matéria de emissões reais 
de CO2. Esse trabalho está a ser efetuado 
através do desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio mundial de 
veículos ligeiros no âmbito da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 

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

Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, e dado que o 
ciclo de ensaios existente não reflete de 
forma suficiente as atuais emissões de 
CO2 dos automóveis e veículos comerciais 
ligeiros na estrada, é fulcral o rápido 
desenvolvimento de um ciclo de ensaios 
melhorado. Quando os atuais 
procedimentos de ensaio, definidos no
anexo I do Regulamento (CE) n.º 
443/2009, que estabelece limites de 
emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento 
(CE) n.º 692/2008, forem alterados, os 
limites estabelecidos no anexo I devem ser 
adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

Or. en

Alteração 16
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A emissão de gases com efeito 
estufa relacionada com o 
aprovisionamento energético e a 
fabricação e desmantelamento de veículos 
é uma componente significativa do atual 
estado da pegada de carbono dos 
transportes rodoviários, que poderão ter 
uma maior importância no futuro. A ação 
política deve, portanto, ser utilizada para 
orientar os fabricantes na via de soluções 
otimizadas, tendo particularmente em 
conta a emissão de gases com efeito estufa 
associada à produção de energia 
fornecida a veículos e assegurando que 
estas emissões não afetem os benefícios 
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relacionados com o uso operacional 
melhorado da energia dos veículos no 
âmbito do presente regulamento. Para 
este fim, é adequado que a Comissão 
considere a adoção, na futura revisão do 
presente regulamente para o período após 
2020, de uma abordagem regulamentar 
que tenha em conta a emissão de gases 
com efeito estufa associada ao 
aprovisionamento de energia e ao ciclo de 
vida do veículo.

Or. en

Alteração 17
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A velocidade dos veículos 
rodoviários tem muita influência no seu 
consumo de combustível e nas emissões 
de CO2. Além disso, na falta 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 
sobredimensionados e a ineficiências 
concomitantes em condições de 
funcionamento mais lento. É, pois, 
conveniente que a Diretiva 92/6/CEE do 
Conselho, de 10 de fevereiro de 1992, 
relativa à instalação de utilização de 
dispositivos de limitação de velocidade 
para certas categorias de veículos a motor 
na Comunidade seja alargada de modo a 
incluir os veículos comerciais ligeiros 
abrangidos pelo presente regulamento.

Or. en
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Justificação

Os veículos comerciais ligeiros são os únicos veículos comerciais que não têm limites de 
velocidade. Os dispositivos de limitação da velocidade reduziriam as emissões, melhorariam 
a segurança na estrada e eliminariam um elemento de concorrência injusta entre grandes 
veículos comerciais ligeiros e pequenos camiões.

Alteração 18
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É conveniente aferir a necessidade 
de abandonar os objetivos de emissões de 
CO2 e substituí-los pelos objetivos de 
eficiência dos combustíveis, na medida em 
que os objetivos de emissões de CO2 não 
têm em consideração as emissões nocivas 
dos motores de combustão interna 
modernos. Deste modo, insta-se a 
Comissão a apresentar um relatório sobre 
esta matéria.

Or. lv

Alteração 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Considerando 13
A seguinte frase deve ser aditada no final, 
depois de «comercialização»:
«disponibilizando incentivos equilibrados 
para veículos comerciais ligeiros de baixa 
emissão.»

Or. en
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Alteração 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Considerando 31
No considerando 31 da proposta inicial da 
Comissão do Regulamento (UE) 
n.º 510/2011, as seguintes linhas até ao 
fim:
«É, pois, conveniente examinar… 
abrangidos pelo presente regulamento.»
devem ser substituídas pelo seguinte:
«O aumento do tráfego rodoviário, 
nomeadamente de veículos comerciais 
ligeiros, e o risco acrescido e as 
consequências nefastas que lhe são 
inerentes confrontam todos os 
Estados-Membros com graves problemas 
de segurança rodoviária, de preservação 
do clima e do ambiente. Por conseguinte, 
o presente regulamento impõe a 
instalação de dispositivos de limitação de 
velocidade, até 1 de janeiro de 2015, em 
todos os veículos N1 fabricados 
recentemente.»

Or. en

Alteração 21
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 128 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

O objetivo deve ser de 128 g de CO2/km, ao invés dos 147 g de CO2/km propostos pela 
Comissão, de modo a atingir o mesmo nível de ambição independentemente da categoria do 
veículo. O objetivo para 2020 proposto pela Comissão corresponde a um reforço do objetivo 
de 2015 de 27 % para veículos de passageiros, mas apenas de 16 % para os veículos 
comerciais ligeiros.

Alteração 22
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 147 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

2. A partir de 2020, o presente regulamento 
fixa um objetivo de 110 g de CO2/km de 
emissões médias para os veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
União, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respetivas medidas de execução e 
tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

Os veículos comerciais ligeiros são uma das fontes de emissão de gases com efeito estufa 
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provenientes de transportes que apresenta uma maior taxa de crescimento, tendo sofrido um 
aumento de 26 % entre 1995 e 2010. Para contrariar o aumento das emissões de CO2 de 
veículos comerciais ligeiros, é necessário delinear um objetivo rigoroso no que diz respeito a 
emissões de CO2. A análise apresentada pela Comissão demonstra que o objetivo de 147 g de 
CO2 seria insuficiente. Um objetivo de 110 g de CO2/km seria equivalente ao objetivo de 80 g 
de CO2/km para automóveis. A análise técnica mostra que este objetivo é viável a nível 
tecnológico e eficaz em termos de custos, tanto para os utilizadores como para a sociedade.

Alteração 23
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
«2-A. O presente regulamento fixa um 
objetivo de 85 g de CO2/km de emissões 
médias para a frota de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.»

Or. en

Justificação

Um estudo publicado recentemente pela AEA-Ricardo demonstra que um objetivo de 60 g de 
CO2/km para automóveis de passageiros em 2025 será viável a nível tecnológico e eficaz em 
termos de custos. Um objetivo com um rigor equivalente para veículos comerciais ligeiros
seria de 85 g de CO2/km. 
Desta forma, incentivar-se-ia o investimento em veículos comerciais ligeiros com ultrabaixas 
emissões de CO2 (veículos híbridos e elétricos), protegendo as empresas europeias dos 
aumentos incessantes do preço do petróleo e contribuindo-se, igualmente, para a redução da 
poluição atmosférica e sonora, nomeadamente nas áreas urbanas, onde são geralmente 
utilizados os veículos comerciais ligeiros.

Alteração 24
Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 1.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O presente regulamento fixa um 
objetivo de 100 g de CO2/km de emissões 
médias para a frota de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.»

Or. en

Justificação

Em novembro de 2012, a Comissão apresentou o seu plano para analisar a viabilidade de 
investigação de um objetivo de 70 g de CO2/km até 2025 para automóveis de passageiros, 
como solicitado pelo Parlamento Europeu anteriormente a essa data. Um objetivo com um 
rigor equivalente para veículos comerciais ligeiros seria de 100 g de CO2/km. Retardar a 
adoção de um objetivo para 2025 conduziria ao risco de os prazos para os fabricantes de 
veículos comerciais ligeiros serem insuficientes e de as melhorias necessárias serem adiadas, 
mais dispendiosas a longo prazo ou diluídas.

Alteração 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 1.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. O presente regulamento fixa um 
objetivo de 100 g de CO2/km de emissões 
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médias para a frota de veículos 
comerciais ligeiros novos, a partir de 
2025, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o anexo 
XII do Regulamento (CE) n.º 692/2008 e 
respetivas medidas de execução.»

Or. en

Alteração 26
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 1.º, é aditado o seguinte 
número:
«2-A. A partir de 2025, o presente 
regulamento fixa um objetivo entre 100 g 
CO2/km e 115 g CO2/km para as emissões 
médias dos veículos comerciais ligeiros 
novos, como especificado no artigo 13.º, 
n.º 1.»

Or. en

Alteração 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Ao artigo 1.º, é aditado o seguinte 
número:
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«2-B. Para efeitos da medição das 
emissões de CO2, o procedimento de 
ensaio mundial de veículos ligeiros 
substitui os procedimentos de ensaio 
dispostos no Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e as suas medidas a partir de 
2016.»

Or. en

Alteração 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«4. O artigo 4.º, o artigo 8.º, n.º 4, alíneas 
b) e c), o artigo 9.º e o artigo 10.º, n.º 1, 
alíneas a) e c), não se aplicam aos 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 
ligadas, por menos de 500 veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
UE no ano civil precedente.»

«4. O artigo 4.º, o artigo 8.º, n.º 4, alíneas 
b) e c), o artigo 9.º e o artigo 10.º, n.º 1, 
alíneas a) e c), não se aplicam aos 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 
ligadas, por menos de 10 000 veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados na 
UE no ano civil precedente.»

Or. ro

Alteração 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Ao artigo 3.º, n.º1, alínea h), é 
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aditado o seguinte:
«para efeitos da aplicação da presente 
alínea, o novo procedimento de ensaio 
mundial de veículos ligeiros será aplicado 
a partir de 1 de janeiro de 2016.»

Or. en

Alteração 30
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É suprimido o artigo 5.º.

Or. en

Justificação

Os supercréditos enfraquecem o objetivo de emissões específicas dos fabricantes, 
disponibilizando licenças de emissão para a venda de veículos com emissões abaixo de 50 
g/km de CO2. O facto de, no presente regulamento, os veículos elétricos serem atualmente 
considerados veículos de zero emissões é já um incentivo substancial, uma vez que as 
emissões «do poço à roda» dos veículos elétricos são significativamente mais altas do que 0 g 
de CO2/km. Os supercréditos agravam a distorção das emissões específicas médias de CO2, 
pondo em causa a integridade ambiental.

Alteração 31
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«No cálculo das emissões médias 
específicas de CO2, cada veículo 
comercial ligeiro novo com emissões 
específicas de CO2 inferiores a 50 g de 
CO2/km deve ser contabilizado como:
- 3,5 veículos comerciais ligeiros em 2014;
- 3,5 veículos comerciais ligeiros em 2015;
- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2016;
- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2017;
- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2018.
Durante o período de duração do regime 
de supercréditos, o número máximo de 
veículos comerciais ligeiros novos, com 
emissões específicas de CO2 inferiores a 
50 g de CO2/km, a ter em conta na 
aplicação de multiplicadores fixados no 
primeiro parágrafo, não pode ultrapassar 
1 % de veículos comerciais ligeiros por 
fabricante.»

Or. de

Alteração 32
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Incentivos para veículos comerciais 
ligeiros com baixa emissão
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1. Ao calcular as emissões específicas 
médias de CO2 de um fabricante:
o objetivo de emissões específicas de um 
fabricante que vende menos de 4 % de 
novos veículos comerciais ligeiros com 
baixa emissão, emitindo menos de 50 g 
CO2/km, será reduzido em:
– 4 g para fabricantes que vendem menos 
de 1 % de veículos comerciais ligeiros
com baixa emissão
– 3 g para fabricantes que vendem menos 
de 2 % de veículos comerciais ligeiros
com baixa emissão
– 2 g para fabricantes que vendem menos 
de 3 % de veículos comerciais ligeiros
com baixa emissão
– 1 g para fabricantes que vendem menos 
de 4 % de veículos comerciais ligeiros
com baixa emissão
O objetivo de emissões específicas de um 
fabricante que vende mais de 4 % de 
veículos comerciais ligeiros com baixa 
emissão, emitindo menos de 50 g CO2/km, 
será aumentado:
– 2 g para fabricantes que vendem mais 
de 4 % de veículos comerciais ligeiros
com baixa emissão
– 3 g para fabricantes que vendem mais 
de 5 % de veículos comerciais ligeiros
com baixa emissão
2. O número total de veículos por 
fabricante com emissões específicas de 
CO2 de 50 g de CO2/km será 
disponibilizado para consulta pública 
pelos Estados-Membros até 28 de 
fevereiro de cada ano relativamente ao 
ano civil anterior com início no ano de
entrada em vigor do presente 
regulamento.
3. Até 28 de fevereiro de cada ano 
relativamente ao ano civil anterior com 
início no ano de entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão 
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publicará um relatório sobre a forma 
como os incentivos para veículos 
comerciais ligeiros de baixa emissão 
afetaram os objetivos de emissões 
específicas dos fabricantes.»

Or. en

Alteração 33
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 5.º-A
Em 2015, deve ser introduzido um 
dispositivo de limitação de velocidade, 
para limitar a velocidade máxima de 
veículos da classe N1 a 120 km/h.»

Or. de

Alteração 34
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 5-A
Limitadores de velocidade
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«A partir de 2015, serão instalados em 
todos os veículos comerciais ligeiros 
novos dispositivos de limitação de 
velocidade, limitando a sua velocidade 
máxima a 110 km/hora.»

Or. en

Justificação

Os veículos comerciais ligeiros são os únicos veículos comerciais que não têm limites de 
velocidade. Os dispositivos de limitação da velocidade reduziriam as emissões, melhorariam 
a segurança na estrada e eliminariam um elemento de concorrência injusta entre grandes 
veículos comerciais ligeiros e pequenos camiões.

Alteração 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 5-A
Limitadores de velocidade
Até 2015, devem ser instalados 
dispositivos de limitação de velocidade de 
forma a limitar a velocidade máxima dos 
veículos comerciais ligeiros N1 fabricados 
recentemente a 100 km/hora.»

Or. en

Alteração 36
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
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Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 6.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Para efeitos de determinação da 
conformidade dos fabricantes com os 
respetivos objetivos de emissões 
específicas de CO2 referidos no artigo 4.º, 
os objetivos de emissões específicas de 
CO2 de cada veículo comercial ligeiro que 
pode utilizar combustíveis alternativos em 
conformidade com as normas europeias 
devem ser reduzidas em 5 % até 31 de 
dezembro de 2015, atendendo ao maior 
potencial no âmbito da inovação de 
tecnologias de combustíveis, incluindo a 
redução de emissões se forem utilizados 
biocombustíveis. Esta redução apenas se 
aplica se, pelo menos, 30 % das estações 
de serviço do Estado-Membro em que o 
veículo está matriculado fornecerem este 
tipo de combustível alternativo, 
cumprindo os critérios de sustentabilidade 
para os biocombustíveis previstos na 
legislação da União aplicável.»

Or. pl

Justificação

O prémio sob a forma de redução de 5 % das emissões de CO2 deve abranger não só a 
utilização do bioetanol, mas também de todos os combustíveis alternativos, incluindo o 
bioéster.

Alteração 37
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011  
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-C) É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 7-A
Conformidade em circulação
1. As medidas de conformidade em 
circulação devem ser adequadas para 
assegurar que a economia de combustível 
e as emissões de CO2 dos automóveis de 
passageiros durante os testes de 
aprovação da categoria são equivalentes 
aos atingidos pelo mesmo veículo durante 
as condições normais de uso.
2. A conformidade em circulação para 
CO2 é estabelecida através de uma 
avaliação por terceiros realizada por um 
órgão independente e certificado durante 
o ciclo de ensaios, até 2014.
3. Se o valor de CO2 medido ultrapassar o 
valor de CO2 declarado pelo fabricante 
por mais de 4 %, aplica-se o artigo 10.º, 
n.º 5, do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007.»

Or. en

Alteração 38
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ao artigo 12.º é aditado o seguinte 
número:
«4-A. Até 31 de dezembro de 2013, a 
Comissão deve apresentar normas de 
execução revistas relativas ao processo da 
autorização das ecoinovações, para 



PE504.232v01-00 26/37 AM\925661PT.doc

PT

facilitar a apresentação do pedido de 
utilização de tecnologias renováveis, 
devendo, subsequentemente, publicar um 
manual sobre a apresentação correta de 
pedidos.»

Or. de

Justificação

A legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento (UE) n.º 510/2011, refere que, para 
atingir o objetivo comunitário, serão tidas em conta as reduções de CO2 obtidas através da 
utilização de tecnologias inovadoras. No entanto, o passado mostrou que, até à data, só foi 
apresentado um pedido deste tipo. Esta situação pode ser resolvida através da revisão do 
processo de autorização relativo à simplificação da apresentação do pedido e da publicação 
de um manual.

Alteração 39
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 12.º, n.º 1, é suprimida a 
última frase.

Or. pl

Justificação

Não podem ser impostos limites às tecnologias inovadoras.

Alteração 40
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(3-B) No artigo 12.º, n.º 2, é suprimida a 
última frase.

Or. pl

Justificação

A exclusão não conduz a decisões lógicas e não se justifica.

Alteração 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

(4) O artigo 13.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

(a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:
«Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 
específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento a 
fim de estabelecer os objetivos de emissões 
de CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.»
(b) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação:
– é suprimido o segundo parágrafo;
– o terceiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«A fim de refletir qualquer mudança no 
procedimento de ensaio regulamentar de 
medição das emissões específicas de CO2, 
a Comissão deve adaptar as fórmulas do 
anexo I, através de atos delegados, nos 
termos do artigo 15.º e nas condições 
previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
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assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade 
diferente ao abrigo dos antigos e dos 
novos procedimentos de ensaio tenham 
um rigor comparável.»

Or. ro

Alteração 42
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 
específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento a 
fim de estabelecer os objetivos de emissões 
de CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020.»

«Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
deve apresentar uma proposta relativa aos 
objetivos de emissões de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros novos para o período 
após 2020. As novas metas serão 
calculadas de forma a permitir que os 
objetivos referidos no «Roteiro do espaço 
único europeu dos transportes – Rumo a 
um sistema de transporte competitivo e 
económico em recursos», em especial a 
redução em 60 % das emissões de GEE 
provenientes dos transportes, sejam 
atingidos. Esta proposta baseia-se no 
novo ciclo de ensaios mundial (WLDTP). 
Se não houver um acordo até 1 de abril de 
2014 sobre esta norma, a proposta deverá 
basear-se no ciclo de ensaios habitual 
(NEFZ).
A proposta relativa a um novo valor-limite 
de CO2 deve incluir igualmente:
- uma avaliação do ciclo de vida das 
emissões de CO2 de veículos comerciais 
ligeiros novos, tal como previsto na 
Comunicação da Comissão, de 20 de 
setembro de 2011, intitulada «Roteiro 
para uma Europa eficiente na utilização 
de recursos». Os resultados devem ser 
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tidos em conta na ponderação do 
valor-limite;
- uma inclusão das emissões em condições 
reais de condução (Real World Driving 
Emissions, RDE).»

Or. de

Justificação

É desejável um ciclo de ensaios global mais próximo da realidade. No entanto, a morosidade 
do processo de tomada de decisão não pode levar a que se percam de vista os objetivos em 
matéria de emissões de CO2. No caso de veículos comerciais ligeiros com propulsores novos 
e com consumos cada vez mais baixos, mais de 50 % das emissões de CO2 não estão 
relacionados com a utilização no trânsito, mas com o fabrico e a reciclagem. De acordo com 
vários estudos, as emissões reais situam-se claramente acima das do ciclo de ensaios.

Alteração 43
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 
específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento a 
fim de estabelecer os objetivos de emissões 
de CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020, visando 
atingir, até 2025, um objetivo entre 100 g 
de CO2/km e 115 g de CO2/km, a não ser 
que seja devidamente justificado um 
objetivo mais baixo à luz da utilização de 
tecnologias de baixa emissão e a sua 
aceitação no mercado.
Com base nesta análise, que deve incluir 
uma avaliação geral do impacto na 
indústria automóvel e nas suas indústrias 
associadas, a Comissão deve, se 
adequado, apresentar uma proposta de 
alteração do presente regulamento de 
uma forma económica e o mais neutra 
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possível do ponto de vista da concorrência 
e que assegure que os objetivos a longo 
prazo de combate às alterações climáticas 
da União são alcançados.

Or. en

Alteração 44
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 
específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento a 
fim de estabelecer os objetivos de emissões 
de CO2 dos veículos comerciais ligeiros 
novos para o período após 2020. Tais 
objetivos são coerentes com o caminho 
económico para alcançar os objetivos 
climáticos a longo prazo da União para 
2050.

Or. en

Justificação

Os objetivos a longo prazo com um aumento progressivo no nível de ambição são 
importantes para um quadro do clima e da energia no período que vai até 2030, bem como 
para alcançar o objetivo de emissões da UE para 2050. Tais objetivos são também 
importantes para a segurança de investimento. Por conseguinte, é necessário mencioná-lo de 
forma mais explícita.

Alteração 45
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
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Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O mais tardar até 2017, a Comissão deve 
rever os objetivos de emissões específicas, 
as formas de consecução e outros aspetos 
do presente regulamento a fim de 
estabelecer os objetivos de emissões de 
CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos 
para o período após 2020, baseando-se 
num novo procedimento de ensaios e ciclo 
de ensaios que têm em conta o 
procedimento de veículos ligeiros 
harmonizado a nível mundial.

Or. en

Alteração 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Até 31 de dezembro de 2016, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 
específicas, mas não antes dos novos 
ciclos de ensaios e procedimentos de 
ensaio serem completamente definidos, as 
formas de consecução e outros aspetos do 
presente regulamento a fim de estabelecer 
os objetivos de emissões de CO2 dos 
veículos comerciais ligeiros novos para o 
período após 2020.

Or. en
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Alteração 47
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É inserido o seguinte número:
«4-A. A Comissão avalia a possibilidade 
de substituir a abordagem do tubo de 
escape, em que apenas as emissões 
associadas com a produção e uso de 
combustível contam, por uma abordagem 
de ciclo de vida, em que se incorporam 
emissões de todos as fases de vida de um 
veículo, desde a produção do material até 
ao desmantelamento ou reciclagem no fim 
de vida.»

Or. en

Alteração 48
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b) – travessão -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– é aditado um novo parágrafo com a 
seguinte redação:
«Com vista a assegurar que as emissões 
reais são refletidas adequadamente e os 
valores de CO2 medidos são estritamente 
comparáveis, a Comissão, em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 3, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007, deve 
assegurar que os elementos do 
procedimento de ensaio que influenciam 
significativamente as emissões de CO2
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medidas são estritamente definidos e as 
flexibilidades de ensaio são removidas.»

Or. en

Alteração 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b) – travessão 2
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de refletir qualquer mudança no 
procedimento de ensaio regulamentar de 
medição das emissões específicas de CO2, 
a Comissão deve adaptar as fórmulas do 
anexo I, através de atos delegados, nos 
termos do artigo 15.º e nas condições 
previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade diferente 
ao abrigo dos antigos e dos novos 
procedimentos de ensaio tenham um rigor 
comparável.

A fim de refletir qualquer mudança no 
procedimento de ensaio regulamentar de 
medição das emissões específicas de CO2, 
a Comissão deve adaptar as fórmulas do 
anexo I, através de atos de execução, nos 
termos do artigo 15.º e nas condições 
previstas nos artigos 16.º e 17.º, 
assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade diferente 
ao abrigo dos antigos e dos novos 
procedimentos de ensaio tenham um rigor 
comparável.

Or. en

Justificação

A presente proposta oferece ao Parlamento Europeu e aos Estados-Membros apenas a 
possibilidade de controlo ex post. Dado que os Estados-Membros são responsáveis pela 
aplicação das leis da União e é que atribuído à Comissão o papel executivo, são necessárias 
condições uniformes para a implementação. Da perspetiva da indústria, os Estados-Membros 
têm de exercer supervisão sobre a Comissão. Por conseguinte, deve ser aplicado o respetivo 
procedimento de comitologia.

Alteração 50
Josefa Andrés Barea
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b) – travessão 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 510/2011
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– é aditado um novo parágrafo com a 
seguinte redação:
«Com vista a verificar que as emissões de 
CO2 da produção de veículos estão em 
conformidade com os valores da categoria 
aprovada, deve assegurar-se que os 
valores aerodinâmicos e de resistência de 
rolamento são obtidos do veículo no qual 
a conformidade de produção está a ser 
verificada.»

Or. en

Alteração 51
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Anexo 1 – ponto 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

a = 0,096.” a = 0,096.»

Or. en
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Justificação

Os veículos comerciais ligeiros são uma das fontes de emissão de gases com efeito estufa 
provenientes de transportes que apresenta uma maior taxa de crescimento, tendo sofrido um 
aumento de 26 % entre 1995 e 2010. Para contrariar o aumento das emissões de CO2 de 
veículos comerciais ligeiros, é necessário delinear um objetivo rigoroso no que diz respeito a 
emissões de CO2. A análise apresentada pela Comissão demonstra que o objetivo de 147 g de 
CO2 seria insuficiente. Um objetivo de 110 g de CO2/km seria equivalente ao objetivo de 80 g 
de CO2/km para automóveis. A análise técnica mostra que este objetivo é viável a nível 
tecnológico e eficaz em termos de custos, tanto para a sociedade como para os utilizadores.

Alteração 52
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 510/2011
Anexo 1 – ponto 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

«c) A partir de 2020: «c) A partir de 2020: 

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

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

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

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

M0 = o valor adotado no artigo 13.º, n.º 2, 
menos 300 kg

a = 0,096.». a = 0,096.».

Or. pl

Justificação

O artigo 13.°, n.° 2, não indica os mecanismos de definição do parâmetro M0 como massa 
média de uma população desconhecida. A redução deste valor em 300 kg resulta do cálculo: 
CO2 = 175 + a × (M - M0) no caso em que CO2 (o lado esquerdo da equação) é igual a 147 
g/km. Neste caso, M0 = 2610 kg, a = 0,093, o que, após o cálculo, resulta no valor M = 2310 
kg. Na nova fórmula para atingir os objetivos definidos após 2020, o valor de M0 deve 
corresponder a 2310 kg para a nova versão.

Alteração 53
Yannick Jadot
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No ponto 1 do anexo I, é inserida a 
seguinte alínea:
«(c-A) A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 85 + a × 
(M – M0)
Em que:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2
a = 0,093.»

Or. en

Justificação

Um estudo publicado recentemente pela AEA-Ricardo demonstra que um objetivo de 60 g de 
CO2/km para automóveis de passageiros em 2025 será viável a nível tecnológico e eficaz em 
termos de custos. Um objetivo com um rigor equivalente para veículos comerciais ligeiros
seria de 85 g de CO2/km. Desta forma, incentivar-se-ia o investimento em veículos comerciais 
ligeiros de muito baixas emissões de CO2 (híbridos, elétricos), protegendo as empresas 
europeias do aumento permanente do preço do petróleo e contribuindo-se, igualmente, para 
a redução da poluição atmosférica e sonora, nomeadamente nas áreas urbanas, onde são 
geralmente utilizados os veículos comerciais ligeiros.

Alteração 54
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 510/2011 
Anexo I – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No ponto 1 do anexo I, é inserida a 
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seguinte alínea:
«(c-A) A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 100 + a × 
(M – M0)
Em que:
M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)
M0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2
a = *
(*equivalente a uma inclinação de 
100 %).»

Or. en


