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Alteração 14
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Se não se atingirem aumentos 
significativos na eficiência dos recursos, a 
economia europeia continuará a estar 
exposta a riscos graves relacionados com 
os preços da energia, incluindo potenciais 
choques petrolíferos ou problemas de 
fornecimento de gás. A introdução de um 
novo objetivo de 60g CO2/km para 2025 é 
uma forma de assegurar que o 
rendimento energético dos veículos 
continuará a melhorar no período após 
2020, a economia ficará menos vulnerável 
aos choques petrolíferos e os veículos 
hipocarbónicos penetrarão no mercado 
em maior número. 

Or. en

Justificação

O estudo de novembro de 2012, da autoria de Ricardo-AEA, "Possíveis objetivos de emissões 
de CO2 de veículos ligeiros de passageiros e comerciais para 2025 na Europa”, demonstra 
que o objetivo de 60g/km até 2025 para os veículos ligeiros de passageiros aceleraria a 
introdução das tecnologias hipocarbónicas. Este objetivo não pode ser atingido apenas 
através da utilização de veículos convencionais e híbridos, a não ser que se reduzam as 
dimensões e a eficiência dos veículos. Por conseguinte, é necessária a introdução de alguns 
veículos hipocarbónicos.

Alteração 15
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. lv

Alteração 16
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 95 g de CO2/km, as emissões 
de CO2 devem continuar a ser medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais 
(Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras.

(2) É conveniente esclarecer que, para 
efeitos da verificação do cumprimento do 
objetivo de 95 g de CO2/km, as emissões 
de CO2 devem continuar a ser medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais 
(Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos e respetivas medidas de execução 
e tecnologias inovadoras. No entanto, os 
estudos efetuados pela Comissão 
demonstraram que os procedimentos de 
ensaio utilizados para medir as emissões 
de CO2 ao abrigo desse regulamento não 
impediram uma utilização acrescida das 
flexibilidades pelos fabricantes, 
conduzindo a alegadas reduções de 
emissões de CO2 que não se devem a 
melhorias tecnológicas e que não podem 
ser atingidas em condições reais de 
condução em estrada.  Por conseguinte, o 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 deve ser 
revisto com urgência a fim de assegurar 
que os procedimentos de ensaio refletem 
adequadamente o comportamento dos 
veículos em matéria de emissões reais de 
CO2.
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Or. en

Alteração 17
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É particularmente importante que 
os ensaios em circulação reproduzam o 
consumo de combustível e as emissões de 
CO2 em condições de utilização normais 
no ciclo de ensaio.  Tal exige, por 
exemplo, que durante os ensaios em 
circulação não seja efetuada montagem 
de componentes nos veículos com a 
intenção de reduzir a resistência ou que 
os padrões de utilização sejam 
representativos da utilização real. Deste 
modo, os consumidores podem ter a 
certeza de que o desempenho típico dos 
veículos adquiridos uma vez em 
circulação atinge o consumo de 
combustível e as emissões de CO2
publicitados.  Por este motivo, e sem 
prejuízo da obrigação de assegurar de 
imediato a conformidade em circulação, a 
Comissão deve adotar regras 
pormenorizadas para evitar a utilização 
das flexibilidades durante os ensaios em 
circulação para reduzir o consumo de 
combustível e as emissões de CO2 para 
além do que seria atingido em condições 
de utilização normais. 

Or. en

Justificação

A fim de promover a aplicação uniforme da conformidade em circulação e assegurar que as 
alterações necessárias são coerentes com as condições de utilização normais, a Comissão 
deve adotar regras pormenorizadas. Essas regras devem ser adotadas sem prejuízo da 
obrigação de assegurar a conformidade em circulação para evitar atrasos desnecessários na 
garantia da conformidade em circulação.
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Alteração 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 19
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Devem continuar os esforços no 
sentido de assegurar que se atinjam 
maiores reduções de CO2 para além do 
objetivo da União de 95g de CO2/km e que 
as medições em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e 
respetivas medidas de execução estejam 
relacionadas com o desempenho real dos 
veículos na estrada.  Para tal, os 
requisitos da conformidade em circulação 
para CO2 devem ser incluídos no 
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Regulamento (CE) n.° 443/2009.

Or. en

Justificação

Existe uma diferença crescente entre as emissões de homologação e as emissões reais dos 
automóveis novos. Tal é importante visto que as reduções de CO2 se traduzem diretamente em 
poupança de combustível para os consumidores. A fim de assegurar que as medições das 
emissões de CO2 por quilómetro correspondem ao desempenho efetivo em matéria de 
emissões dos veículos na estrada, devem ser introduzidos requisitos de conformidade em 
circulação para CO2.  Estes requisitos já existem para outras emissões poluentes.

Alteração 20
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Comissão deve rever o 
pressuposto de emissões nulas relativo aos 
veículos elétricos até 2025 e, 
seguidamente, introduzir métodos de 
medição que tenham em conta as 
emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da geração de energia.

Or. en

Alteração 21
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Reconhecendo os impactos 
desproporcionados para os pequenos 
fabricantes em resultado do cumprimento 
dos objetivos de emissões específicas 
definidos com base na utilidade do veículo, 

(4) Reconhecendo os impactos 
desproporcionados para os pequenos 
fabricantes em resultado do cumprimento 
dos objetivos de emissões específicas 
definidos com base no parâmetro de
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do elevado ónus administrativo do 
procedimento de derrogação e do benefício 
apenas marginal em termos de emissões de 
CO2 evitadas dos veículos vendidos por 
esses fabricantes, os produtores 
responsáveis pela produção anual de menos 
de 500 automóveis novos de passageiros 
são excluídos do âmbito de aplicação do 
objetivo de emissões específicas e da taxa 
sobre emissões excedentárias.

utilidade do veículo determinado pela 
massa, do elevado ónus administrativo do 
procedimento de derrogação e do benefício 
apenas marginal em termos de emissões de 
CO2 evitadas dos veículos vendidos por 
esses fabricantes, os produtores 
responsáveis pela produção anual de menos 
de 500 automóveis novos de passageiros 
são parcialmente excluídos do âmbito de 
aplicação do objetivo de emissões 
específicas e da taxa sobre emissões 
excedentárias. A Comissão deverá propor 
critérios de utilidade alternativos para 
esses veículos, tendo em conta a razão 
entre a potência do motor e o trabalho útil 
feito pelo veículo globalmente.

Or. pl

Justificação

A massa dum veículo é apenas um duma série de critérios importantes. Não são mencionados 
outros parâmetros de utilidade importantes relativos à potência do motor e à resistência à 
fricção ou a perdas devidas à turbulência, isto é, a aerodinâmica da forma do veículo.

Alteração 22
Jan Březina, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Reconhecendo os impactos 
desproporcionados para os pequenos 
fabricantes em resultado do cumprimento 
dos objetivos de emissões específicas 
definidos com base na utilidade do veículo, 
do elevado ónus administrativo do 
procedimento de derrogação e do benefício 
apenas marginal em termos de emissões de 
CO2 evitadas dos veículos vendidos por 
esses fabricantes, os produtores 
responsáveis pela produção anual de menos 
de 1 000 automóveis novos de passageiros 
são excluídos do âmbito de aplicação do 
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objetivo de emissões específicas e da taxa 
sobre emissões excedentárias.

objetivo de emissões específicas e da taxa 
sobre emissões excedentárias.

Or. en

Justificação

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

Alteração 23
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O procedimento de concessão de 
derrogações aos fabricantes que 
produzem em pequenos volumes deve ser 
simplificado a fim de permitir uma maior 
flexibilidade em termos de calendário de 
aplicação da derrogação pelos fabricantes 
e da decisão a conceder pela Comissão.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os fabricantes que produzem automóveis em pequenos volumes para os amantes da potência 
e da velocidade não devem receber um tratamento preferencial. O fabrico destes automóveis 
não é essencial para a sociedade.

Alteração 24
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) O procedimento relativo à concessão de 
derrogações aos fabricantes de nicho deve 
ser mantido para 2020. Contudo, afim de 
garantir que o esforço de redução exigido 
aos fabricantes de nicho é coerente com o 
dos grandes fabricantes, deve ser aplicado 
a partir de 2020 um objetivo inferior em 
45% às emissões específicas médias dos
fabricantes de nicho em 2007.

(6) O procedimento relativo à concessão de 
derrogações aos fabricantes de nicho deve 
ser mantido para 2020. Quando lhes forem 
concedidas as derrogações, os fabricantes 
de nicho têm de provar que cumprem as 
suas obrigações em matéria de objetivos.
Contudo, a fim de garantir que o esforço de 
redução exigido aos fabricantes de nicho é 
coerente com o exigido aos grandes 
fabricantes, deve ser aplicado a partir de 
2020 o mesmo objetivo a todos os
fabricantes.

Or. pl

Justificação

Isto é necessário no interesse duma concorrência leal.

Alteração 25
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e introduza
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 das 
condições que permitem a 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 pós e gases nocivos e das 
emissões de ruídos dos veículos. É, por 
conseguinte, conveniente que estes aspetos 
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apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos após 2020.

sejam revistos, que a Comissão apresente 
um relatório e que, se adequado, sejam 
apresentadas as correspondentes propostas 
para os objetivos em matéria de CO2 após 
2020. O relatório deve incluir uma 
avaliação das emissões em todas as fases 
do processo de fabrico, bem como durante
o período de vida do veículo e durante o 
desmantelamento e reciclagem.

Or. pl

Justificação

A questão das emissões exige uma abordagem holística.

Alteração 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
para o período após 2020. Tal deve 
fazer-se através da fixação de um objetivo 
para 2025.  O objetivo deve basear-se na 
taxa de redução necessária para estar em 
harmonia com os objetivos climáticos a 
longo prazo da União, bem como reforçar
o desenvolvimento de tecnologias com 
uma boa relação custo-eficácia para a 
redução das emissões de CO2 dos veículos. 
É, por conseguinte, conveniente que a 
Comissão apresente um relatório e 
proponha objetivos para além de 2020.

Or. en
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Alteração 27
Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o Regulamento (CE) 
n.° 443/2009 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. O relatório 
deve ter em conta as emissões de CO2 ao 
longo de todo o ciclo de vida dos 
automóveis (incluindo o fabrico e o fim de 
vida).

Or. en

Alteração 28
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o presente 
regulamento deve ser alterado para o 

(7) Para permitir que a indústria automóvel 
realize investimentos e inovações a longo 
prazo, é conveniente fornecer indicações 
sobre a forma como o Regulamento (CE) 
n.° 443/2009 deve ser alterado para o 
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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.

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 a serem atingidos em 
2025 e mais além.

Or. en

Alteração 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Reconhecendo os longos períodos 
de investigação e desenvolvimento 
necessários aos fabricantes e a fim de 
proporcionar aos investidores a confiança 
necessária, é importante fixar um objetivo 
para 2025. A fixação deste objetivo no 
presente momento significaria prosseguir 
com o mesmo calendário de 2007, quando 
foram fixados os objetivos para 2020. Se a 
Europa quer permanecer na linha da 
frente da competição mundial por 
veículos mais limpos, tendo em 
consideração os ambiciosos padrões de 
poupança de combustível recentemente 
adotados nos EUA, a Europa precisa de 
fixar um objetivo a longo prazo de 65g de 
CO2/km em 2025; 

Or. en
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Alteração 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 32
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Em conformidade com o regulamento, 
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 ("WLTP") no âmbito da 
Comissão Económica para a Europa das 
Nações Unidas, mas ainda não se encontra 
concluído. Para este fim, o anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece 
limites de emissões para 2020 medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e o anexo XII do Regulamento
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(CE) n.º 692/2008. Quando os 
procedimentos de ensaio forem alterados, 
os limites estabelecidos no anexo I devem 
ser adaptados a fim de assegurar um rigor 
comparável para os fabricantes e as classes 
de veículos.

(CE) n.º 692/2008. A fim de permitir aos 
fabricantes um planeamento com pleno 
conhecimento das disposições que terão 
de cumprir, o atual procedimento de 
ensaio manter-se-á até ao final de 2020 
para efeitos do presente regulamento. A 
partir de 2021, o WLTP deverá substituir 
o atual procedimento de ensaio. Quando o 
WLTP se aplicar em 2021 para efeitos do 
presente regulamento, 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.

Or. de

Alteração 33
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
para que esta possa completar as regras 
relativas às derrogações dos objetivos de 
emissões específicas, alterar os requisitos 
de dados para efeitos da monitorização das 
emissões de CO2 e adaptar as fórmulas de 
cálculo das emissões específicas de CO2
que constam do anexo I do Regulamento 
(CE) n.° 443/2009 em função das 
alterações no valor de massa e da 
superfície de apoio das rodas do veículo e 
o procedimento de ensaio regulamentar 
para a medição das emissões específicas de 
CO2 a que se refere o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
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Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

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

Or. en

Alteração 34
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 35
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. lv

Alteração 36
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) A Comissão avaliou a disponibilidade 
de dados sobre a superfície de apoio das 
rodas e a sua utilização como parâmetro de 
utilidade no anexo I do Regulamento (CE) 
n.° 443/2009. Tais dados estão disponíveis 
e a sua utilização potencial foi considerada 
na avaliação de impacto. Com base nesta 
avaliação, concluiu-se que o parâmetro de 
utilidade utilizado na fórmula para 2020 
deve ser a massa, pois uma alteração do 
parâmetro de utilidade não atingiria o 
objetivo de segurança de planificação 
visto que os fabricantes planearam o seu 
cumprimento até 2020 na base da 
continuação do parâmetro atual.
Contudo, o menor custo e as vantagens da
superfície de apoio das rodas justificam a 
sua utilização como parâmetro de 



AM\925662PT.doc 19/81 PE504.233v01-00

PT

utilidade a partir de 2025. Por 
conseguinte, a fim de assegurar uma 
transição suave para uma futura 
mudança da massa para a superfície de 
apoio das rodas, convém introduzir uma 
fórmula baseada na superfície de apoio 
das rodas, que possa ser utilizada a partir 
de 2016 pelos fabricantes como 
alternativa à fórmula baseada na massa.

Or. en

Alteração 37
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As emissões específicas de CO2 dos 
automóveis novos de passageiros são 
medidas de forma harmonizada na União, 
de acordo com a metodologia estabelecida 
no Regulamento (CE) n.º 715/2007 e no 
Regulamento (CE) n.° 692/2008. Para 
reduzir o ónus administrativo do 
Regulamento (CE) n.° 443/2009, o 
cumprimento deve ser medido em função 
de dados sobre a matrícula dos 
automóveis novos na União ou a 
conformidade em circulação, recolhidos 
pelos Estados-Membros e comunicados à 
Comissão.  Para assegurar a coerência 
dos dados utilizados na avaliação do 
cumprimento, as regras para a recolha e 
comunicação desses dados devem ser 
harmonizadas tanto quanto possível.

Or. en

Alteração 38
Yannick Jadot
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Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A Diretiva 2007/46/CE estabelece 
que os fabricantes emitem um certificado
de conformidade que deve acompanhar 
cada automóvel novo de passageiros, e 
que os Estados-Membros só podem 
permitir a matrícula e a entrada em 
circulação de um automóvel novo de 
passageiros se este for acompanhado de 
um certificado de conformidade válido. 
Os dados recolhidos pelos 
Estados-Membros devem ser coerentes 
com o certificado de conformidade 
emitido pelo fabricante relativamente ao 
automóvel de passageiros em causa. Caso 
os Estados-Membros, por razões 
justificadas, não utilizem o certificado de 
conformidade para concluir o processo de 
matrícula e de entrada em circulação de 
um automóvel novo de passageiros, devem 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar o rigor apropriado no processo 
de vigilância. Deve ser criada uma base 
de dados normalizada da União para os 
certificados de conformidade e os dados 
de circulação. Esta base deve ser utilizada 
como referência única para permitir aos 
Estados-Membros uma manutenção mais 
fácil dos seus dados de matrícula para os 
veículos matriculados pela primeira vez.

Or. en

Alteração 39
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Considerando 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) O cumprimento pelos fabricantes 
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dos objetivos estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.° 443/2009 deve ser 
avaliado a nível da União. Os fabricantes 
cujas emissões específicas médias de CO2
sejam superiores às permitidas ao abrigo 
desse regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil a partir de 
2012. O prémio deve ser ajustado ao nível 
de incumprimento dos objetivos por parte 
dos fabricantes Deve aumentar ao longo 
do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a tomada de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deve refletir os 
custos tecnológicos e prováveis custos 
marginais superiores do cumprimento do 
Regulamento (CE) n.° 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias devem ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

O prémio sobre emissões excedentárias deve ser fixado num nível que assegure o 
cumprimento do regulamento por todos os fabricantes.  A fim de proporcionar um incentivo 
suficiente para a tomada de medidas de redução das emissões específicas de CO2 dos 
automóveis de passageiros, o prémio deve refletir os prováveis custos marginais superiores 
para os fabricantes, com base nos custos da tecnologia.

Alteração 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

de 95 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e os 
anexos III e XII do Regulamento (CE) 
n.º 692/2008, ECE R83-06 e ECE101, em 
cada caso válido em…+.»
___________________

+ JO: inserir a data de adoção deste 
regulamento.

Or. en

Justificação

A versão atual do Regulamento Euro 6 (NEDC/ECE R83 e ECE R101) deve ser atualizada a 
fim de garantir o mesmo nível de rigor dos objetivos fixados neste momento, 
independentemente das mudanças previstas nos procedimentos e ciclo como tal. 

Alteração 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

JO: inserir a data de adoção deste 
regulamento.

Or. en
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Justificação

A versão atual do Regulamento Euro 6 (NEDC/ECE R83 e ECE R101) deve ser atualizada a 
fim de garantir o mesmo nível de rigor dos objetivos fixados neste momento, 
independentemente das mudanças previstas nos procedimentos e ciclo como tal. 

Alteração 42
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 80 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis novos, a partir 
de 2020, medidas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
anexo XII do Regulamento (CE) 
n.º 692/2008 e respetivas medidas de 
execução.»

(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Justificação

O modelo macroeconómico na avaliação de impacto desta legislação demonstra que as 
poupanças decorrentes de uma diminuição das despesas da UE em petróleo devido ao 
objetivo de 2020 conduzirão a um crescimento do PIB de cerca de 12 mil milhões de euros. 
Se os objetivos de 2020 forem reforçados, este número será ainda superior. 

Alteração 43
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – n.° 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, a seguir ao n.°2, é 
inserido o seguinte número:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 60 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis 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 44
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, após o n.° 2, é 
inserido o seguinte número:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 75 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis 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 objetivo a longo prazo proporciona segurança de planificação e investimento aos 
fabricantes e fornecedores de automóveis.  Em 2008, o objetivo a longo prazo foi fixado com 
12 anos de antecedência, devendo ser este novamente o caso.  Um objetivo de 75 g garantiria 
que os veículos convencionais são melhorados, sem exigir a penetração em grande escala de 
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tecnologias muito avançadas como os veículos elétricos. 

Alteração 45
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, após o n.° 2, é 
inserido o seguinte número:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
entre 65 g de CO2/km e 75 g de CO2/km de 
emissões médias para a frota de 
automóveis novos, como especificado no 
artigo 13.°, n.° 5.»

Or. en

Alteração 46
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

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

«A partir de 2020, as emissões médias de 
CO2 de 95 g de CO2/km estabelecidas no 
presente regulamento devem ser 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, objetivo 
que deve ser atingido através de melhorias 
na tecnologia dos motores e de tecnologias 
inovadoras.»

Or. de
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Alteração 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, após o n.° 2, é 
inserido o seguinte número:
«O presente regulamento fixa um objetivo 
de 65 g de CO2/km de emissões médias 
para a frota de automóveis 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 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 1 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) No artigo 1.º, após o n.° 2, é 
inserido o seguinte número:
«A partir de 2015 para efeitos da medição 
das emissões de CO2, o procedimento de 
ensaio mundial de veículos ligeiros 
substitui os procedimentos de ensaio 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.° 715/2007 e respetivas medidas de 
execução.»
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Or. en

Alteração 49
Jan Březina, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O artigo 4.º, o artigo 8.º, n.º 4, alíneas b) 
e c), o artigo 9.º e o artigo 10.º, n.º 1, 

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, 
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alíneas a) e c), não se aplicam aos 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 
ligadas, por menos de 500 automóveis 
novos de passageiros matriculados na UE 
no ano civil precedente.»

alíneas a) e c), não se aplicam aos 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 
ligadas, por menos de 5000 automóveis 
novos de passageiros matriculados na UE 
no ano civil precedente.»

Or. ro

Alteração 51
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 52
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea h):
‘(h) “"Combustíveis alternativos", 
substâncias químicas de alta energia, 
geralmente compostos de 
hidrocarbonetos, sob a forma líquida ou 
gasosa.”

Or. pl

Justificação

Estes incluem tanto os biocombustíveis como os combustíveis tradicionais modificados de 
forma a reduzir as emissões de CO2.

Alteração 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, n.º 1, alínea f), é 
inserido o seguinte:
«para este efeito, o novo procedimento de 
ensaio mundial de veículos ligeiros é 
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aplicável a partir de 1 de janeiro de 
2016.»

Or. en

Alteração 54
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 5.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 5.º
Supercréditos
(1) No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 % do valor alvo para 
as emissões específicas de cada fabricante 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 
433/2009 deve ser contabilizado como:
- 3,5 automóveis em 2012;
- 3,5 automóveis em 2013;
- 2,5 automóveis em 2014;
- 2,5 automóveis em 2015;
- 2,5 automóveis em 2016;
- 2,5 automóveis em 2017;
- 2 automóveis em 2018;
- 2 automóveis em 2019;
- 2 automóveis em 2020.
(1-A) A contagem múltipla nos termos do 
n.º 1 só se aplica se as emissões 
específicas médias de CO2 de 
determinado fabricante no ano civil em 
causa não excederem o seu objetivo 
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específico em matéria de emissões em 
mais de 15 %.»

Or. de

Alteração 55
Yannick Jadot

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

«Artigo 5.º-A
Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.
2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Or. en

Alteração 56
Werner Langen
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

«Artigo 5.º-A
Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.
2. O número máximo de automóveis 
novos de passageiros a ter em conta na 
aplicação do coeficiente multiplicador 
estabelecido no n.º 1 para o período de 
2020 a 2023 não deve exceder um total 
cumulativo de 20 000 novas matrículas de 
automóveis de passageiros por 
fabricante.»

Or. de

Alteração 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km

Incentivos para automóveis com baixas 
emissões 
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Or. en

Alteração 58
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km

Supercréditos

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

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g CO2/km deve ser 
contabilizado como:

- 2 automóveis em 2020;
- 1,7 automóveis em 2021;
- 1,5 automóveis em 2022;
- 1,3 automóveis em 2023;
- 1 automóvel a partir de 2024

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

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

Or. en

Justificação

Dados os custos elevados da I&D, das matérias-primas e da produção associados ao 
desenvolvimento de veículos hipocarbónicos, podem ser necessários incentivos adicionais 
para encorajar os fabricantes a começarem a fornecer veículos hipocarbónicos mais cedo do 
que de outra forma aconteceria.  Os supercréditos podem atingir este objetivo mas também 
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constituir um obstáculo ao objetivo de 95 g. Por conseguinte, importa encontrar um 
equilíbrio, limitando os multiplicadores, o calendário e o montante dos créditos que podem 
ser utilizados. 

Alteração 59
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

-1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 45 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 2 automóveis de 
passageiros no período de 2016-2019.

Or. en

Alteração 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2 de um fabricante:

(a) o objetivo de emissões específicas de 
um fabricante que venda menos de 4% de 
automóveis novos com baixas emissões, 
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emitindo menos de 35 g de CO2/km, deve 
ser reduzido em:
- 4 g para os fabricantes que vendam 
menos de 1% de automóveis com baixas 
emissões
- 3 g para os fabricantes que vendam 
menos de 2% de automóveis com baixas 
emissões
- 2 g para os fabricantes que vendam 
menos de 3% de automóveis com baixas 
emissões
- 1 g para os fabricantes que vendam 
menos de 4% de automóveis com baixas 
emissões
(b) o objetivo de emissões específicas de 
um fabricante que venda mais de 4% de 
automóveis novos com baixas emissões, 
emitindo menos de 35 g de CO2/km, deve 
ser aumentado em:
- 2 g para os fabricantes que vendam mais 
de 4% de automóveis com baixas emissões
- 3 g para os fabricantes que vendam mais 
de 5% de automóveis com baixas emissões
(1-A) O número total de veículos por 
fabricante com emissões específicas de 
35 g de CO2/km deve ser tornado público 
pelos Estados-Membros em 28 de 
fevereiro de cada ano relativamente ao 
ano civil anterior com início em…+.
(1-B) Em 28 de fevereiro de cada ano 
relativamente aos anos civis anteriores 
com início em...+, a Comissão deve 
publicar um relatório sobre a forma como 
os incentivos para automóveis com baixas 
emissões afetaram os objetivos de 
emissões específicas dos fabricantes. 
__________________
JO: inserir o ano de entrada em vigor do
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 61
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

Supercréditos para o objetivo de 95 g de 
CO2/km

Veículos hipocarbónicos

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

1. No período a partir de 2020: 

(a) o objetivo de emissões específicas 
médias de CO2 de cada fabricante que 
seja responsável pela matrícula no 
mercado da União de mais de 5% de 
automóveis novos de passageiros com 
emissões específicas inferiores a 50 g de
CO2/km deve ser aumentado em 2 g de 
CO2/km;
(b) o objetivo de emissões específicas 
médias de CO2 de cada fabricante que 
seja responsável pela matrícula no 
mercado da União de menos de 4% de 
automóveis novos de passageiros com 
emissões específicas inferiores a 50 g de 
CO2/km deve ser reduzido em 1 g de 
CO2/km;
(c) o objetivo de emissões específicas 
médias de CO2 de cada fabricante que 
seja responsável pela matrícula no 
mercado da União de 4% a 5% de 
automóveis novos de passageiros com 
emissões específicas inferiores a 50 g de 
CO2/km não deve ser afetado.

Or. en
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Alteração 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km ou que 
emita menos de 50% do valor de CO2
expresso pelo seu objetivo de emissões 
específicas fixado na fórmula do anexo I, 
com um limite de 70 g de CO2/km, deve 
ser contabilizado como 2 automóveis de 
passageiros no período a partir de 2016. A 
utilização de parte ou da totalidade dos 
créditos acumulados pode ocorrer em 
qualquer ano, durante o período de 
2016-2025.

Or. en

Justificação

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).
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Alteração 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km ou que 
emita menos de 50% do valor de CO2
expresso pelo seu objetivo de emissões 
específicas fixado na fórmula do anexo I, 
com um limite de 70 g de CO2/km, deve 
ser contabilizado como 2 automóveis de 
passageiros no período a partir de 2016. A 
utilização de parte ou da totalidade dos 
créditos acumulados pode ocorrer em 
qualquer ano, durante o período de 
2016-2025.

Or. en

Justificação

A UE acordou uma visão política geral para transportes não poluentes e sustentáveis nas 
próximas décadas.  Tal conduzirá a uma adoção mais rápida pelo mercado destas 
tecnologias muito dispendiosas e beneficiará todas as partes interessadas, incluindo os 
clientes (fornecimento do produto mais cedo), o ambiente (menos emissões de CO2) e os 
fabricantes (redução mas rápida dos custos). Devido à incerteza na situação do mercado, é 
necessário incluir alguns mecanismos flexíveis a fim de manter o apoio a estes veículos.

Alteração 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

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

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km ou que 
emita menos de 50% do valor de CO2
expresso pelo seu objetivo de emissões 
específicas fixado na fórmula do anexo I, 
com um limite de 70 g de CO2/km, deve 
ser contabilizado como 1,5 automóveis de 
passageiros no período a partir de 2016.

Or. en

Alteração 65
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 2 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

Or. en

Justificação

O nível de apoio aos veículos com emissões baixas é superior, por exemplo, nos EUA e na 
China.  A política da UE deve harmonizar-se com a destes países/regiões para que a UE não 
se encontre numa situação desvantajosa que afete negativamente a competitividade da sua 
indústria num contexto mundial. 
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Alteração 66
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 45 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.

Or. en

Justificação

Num período de transição entre automóveis movidos a combustível e automóveis elétricos, a 
eletricidade para os carros ainda não está disponível em toda a parte (principalmente nas 
zonas de fraca densidade populacional). Por conseguinte, cumpre incentivar o 
desenvolvimento de veículos híbridos elétricos com baixa emissão de CO2.

Alteração 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. No cálculo das emissões específicas 
médias de CO2, cada automóvel novo de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 inferiores a 50 g de CO2/km deve ser 
contabilizado como 1,3 automóveis de 
passageiros no período de 2020 a 2023 e 
como 1 automóvel de passageiros no 
período a partir de 2024.
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Or. ro

Alteração 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Alteração 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner



PE504.233v01-00 42/81 AM\925662PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 70
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 5-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir de 2020 e em cada ano civil 
seguinte, a Comissão, com base na 
informação fornecida pelos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 8.º, n.º 2, calcula em que medida
os créditos e débitos obtidos ao abrigo das 
disposições do presente artigo afetam o 
nível do objetivo fixado no artigo 1.º, 
segundo parágrafo.»

Or. en

Alteração 71
Bernd Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 5-A (novo) – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 72
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 5-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O aumento do objetivo de emissões 
específicas de cada fabricante derivado do 
cálculo dos supercréditos deve ser 
limitado a 5 g de CO2/km.

Or. en

Alteração 73
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 6
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) O artigo 6.º passa a ter a seguinte 
redação:
Para determinar o cumprimento, por um 
fabricante, do seu objetivo de emissões 
específicas de CO2 referido no artigo 4.º, 
os objetivos de emissões específicas de 
CO2 de cada veículo capaz de funcionar 
com combustíveis alternativos em 
conformidade com as normas da UE 
serão reduzidos em 5% até 31 de 
dezembro de 2015, em reconhecimento do 
maior potencial das tecnologias de 
combustíveis inovadoras e das reduções 
de emissões aquando da utilização de 
biocombustíveis. Esta redução só será 
aplicável quando pelo menos 30% dos 
postos de abastecimento do Estado-
Membro onde o veículo está registado 
fornecerem este tipo de combustível 
alternativo, incluindo biocombustíveis, e 
cumprirem os critérios de sustentabilidade 
referidos na legislação da UE pertinente.

Or. pl

Justificação

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

Alteração 74
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 7.º-A
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Conformidade em circulação
1. As disposições relativas à conformidade 
em circulação aplicam-se mutatis 
mutandis ao consumo de combustível e às 
emissões de CO2 dos veículos novos de 
passageiros durante a sua vida útil 
normal em condições de utilização 
normais, em conformidade com o previsto 
no artigo 9.º e no anexo II do 
Regulamento (CE) n.º 692/2008. Tais 
disposições devem requerer um ensaio 
independente de movimento por inércia 
do novo automóvel cuja conformidade em 
circulação está a ser verificada a fim de 
fornecer os valores de resistência para a 
regulação do banco.
2. Os resultados dos ensaios em 
circulação são acompanhados por um 
relatório de verificação elaborado por um 
organismo independente e certificado. O 
relatório de verificação avalia se os 
ensaios em circulação foram 
representativos das condições de 
utilização normais e dos ajustamentos que 
se justifiquem.
3. Os Estados-Membros tornam públicos, 
por via eletrónica, os resultados dos 
ensaios em circulação e do relatório de 
verificação associado, em conformidade 
com a Diretiva 2003/4/CE, e transmitem à 
Comissão os referidos resultados e 
relatório, no prazo de três meses.
4. Se o valor das emissões de CO2 medido 
num veículo de passageiros durante o 
ensaio em circulação ultrapassar as suas 
emissões específicas de CO2 indicadas nos 
termos do artigo 8.º, n.º 2, em mais de 
4 %, a Comissão deve recalcular as 
emissões específicas médias de CO2 do 
fabricante nos anos precedentes, a fim de 
determinar o cumprimento do objetivo de 
emissões específicas, em conformidade 
com o artigo 8.º. Com base nos novos 
cálculos, qualquer ultrapassagem do 
objetivo de emissões específicas deve ser 
submetida a uma taxa sobre emissões 
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excedentárias, em conformidade com o 
artigo 9.º.
5. A Comissão mantém um registo central 
dos resultados dos ensaios em circulação 
comunicados pelas autoridades nacionais 
e publica anualmente um relatório de 
síntese. O registo central e os relatórios de 
síntese são tornados públicos por via 
eletrónica.
6. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras detalhadas 
relativamente à conformidade em 
circulação referida no n.º 1, necessárias 
para garantir que os ensaios em 
circulação reproduzam as condições 
normais de utilização, promovendo a 
aplicação uniforme e baseando-se nas 
experiências verificadas durante a 
aplicação das medidas referidas no n.º 1 
pelos fabricantes, bem como nas 
avaliações dos relatórios de verificação 
referidos no n.º 2. Tais atos de execução 
devem ser adotados em conformidade com 
o procedimento de exame a que se refere 
o artigo 14.º, n.º 2. Essas regras devem ser 
aprovadas até [DDMMAAAA].»

Or. en

Justificação

As atuais disposições relativas à conformidade em circulação estão bem estabelecidas e 
constituem uma base adequada para medir o consumo de combustível e as emissões de CO2
em condições normais de utilização. Nos casos em que as emissões reais de CO2 ultrapassem 
excessivamente os dados registados no certificado de conformidade, cumpre à Comissão 
reavaliar a conformidade com os objetivos de emissões específicas dos anos anteriores e 
impor as taxas adequadas sobre emissões excedentárias.

Alteração 75
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) É inserido o seguinte artigo: 
«Artigo 7.º-A
Conformidade em circulação
1. As disposições relativas à conformidade 
em circulação definidas no artigo 9.º e no 
anexo II do Regulamento (CE) 
n.º 692/2008 serão aplicáveis mutatis 
mutandis ao consumo de combustível e às 
emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros durante a sua vida útil 
normal em condições de utilização 
normais.
2. Para todos os veículos novos, os 
resultados dos ensaios em circulação 
podem ser acompanhados por um 
relatório de verificação, elaborado por um 
organismo independente e certificado, que 
avalia se esses ensaios são representativos 
das condições de utilização normais e dos 
ajustamentos que se justifiquem.
3. Os Estados-Membros tornam públicos, 
por via eletrónica, os resultados dos 
ensaios em circulação e do relatório de 
verificação associado, em conformidade 
com a Diretiva 2003/4/CE, e transmitem à 
Comissão os referidos resultados e 
relatório, no prazo de três meses.
4. Se o valor das emissões de CO2 medido 
num veículo de passageiros durante o 
ensaio em circulação ultrapassar as 
emissões específicas de CO2 indicadas nos 
termos do artigo 8.º, n.º 2 em mais de 4 %, 
a Comissão deve recalcular as emissões 
específicas médias de CO2 do fabricante 
no ano em questão, a fim de determinar o 
cumprimento do objetivo de emissões 
específicas, em conformidade com o 
artigo 8.º. Com base nos novos cálculos, 
qualquer ultrapassagem do objetivo de 
emissões específicas deve ser submetida a 
uma taxa sobre emissões excedentárias, 
em conformidade com o artigo 9.º.
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5. A Comissão mantém um registo central 
dos resultados dos ensaios em circulação 
comunicados pelas autoridades nacionais 
e publica anualmente um relatório de 
síntese. O registo central e os relatórios de 
síntese devem ser tornados públicos por 
via eletrónica.»

Or. en

Alteração 76
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 7.º-A
Conformidade em circulação
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 ensaios de 
homologação sejam equivalentes às 
registadas pelo mesmo veículo em 
condições normais de utilização.
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.
Se o valor de CO2 medido ultrapassar o 
valor de CO2 declarado pelo fabricante 
em mais de 4 %, aplica-se o artigo 10.º, n.º 
5, do Regulamento (CE) n.º 715/2007.»

Or. en
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Alteração 77
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 8.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:
«4. A Comissão deve manter um registo 
central dos dados notificados pelos 
Estados-Membros nos termos do presente 
artigo. O registo deve ser aberto à 
consulta pública.
Até 30 de junho de cada ano, com início 
em 2011, a Comissão deve calcular 
provisoriamente os seguintes dados para 
cada fabricante:
a) As emissões médias específicas de CO2 
no ano civil anterior;
b) O objetivo de emissões específicas no 
ano civil anterior; e
c) A diferença entre as emissões médias 
específicas de CO2 no ano civil anterior 
calculadas nos termos da alínea a) e o 
objetivo de emissões específicas no ano 
em causa.
Além disso, até 30 de junho de cada ano, 
de 2016 a 2023, inclusive, a Comissão 
deve calcular provisoriamente os 
seguintes dados para cada fabricante:
a) As emissões médias específicas de CO2 
no ano civil anterior sem ter em conta os 
supercréditos referidos no artigo 5.º,
b) A diferença entre as emissões médias 
específicas de CO2 no ano civil anterior 
calculadas nos termos da alínea a) e o 
objetivo de emissões específicas no ano 
em causa.
A Comissão deve notificar cada fabricante 
do seu cálculo provisório relativamente a 
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esse fabricante. A notificação deve incluir 
dados por cada Estado-Membro sobre o 
número de automóveis novos de 
passageiros matriculados e as suas 
emissões específicas de CO2.»

Or. de

Alteração 78
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(4-B) No artigo 8.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:
«5. Os fabricantes podem, no prazo de três 
meses a contar da notificação do cálculo 
provisório a que se refere o n.º 4, notificar 
a Comissão de quaisquer erros nos dados, 
indicando o Estado-Membro em que 
consideram que o erro ocorreu.
A Comissão deve ter em conta quaisquer 
notificações dos fabricantes e pode, até 31 
de outubro, confirmar ou alterar os 
cálculos provisórios nos termos do n.º 4.»
De 1 de janeiro de 2016 a 2023, inclusive, 
cada fabricante deve, no prazo de três 
meses a contar da comunicação do 
cálculo provisório nos termos do n.º 4, 
transmitir à Comissão se esta deve ter em 
conta os supercréditos referidos no artigo 
5.º para o cálculo das suas emissões 
médias específicas de CO2 no ano civil 
precedente.

Or. de
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Alteração 79
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O artigo 9.º, n.º 2, alínea b), passa a 
ter a seguinte redação:
«b) A partir de 2019:

(Emissões excedentárias × 130 EUR) × 
número de automóveis novos de 
passageiros.»

Or. en

Justificação

Um nível adequado de taxas sobre emissões excedentárias é essencial para assegurar o 
cumprimento do Regulamento. De acordo com a avaliação de impacto da Comissão, o custo 
marginal médio incorrido para a realização de 95 g/km em 2020 é de 91 EUR gCO2/km. A 
fim de refletir os custos marginais, provavelmente situados no limite superior, incorridos no 
cumprimento dos objetivos 2020, a taxa sobre emissões excedentárias deve ser aumentada 
para 130 EUR g de CO2/km.

Alteração 80
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 4, o primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:
«Podem requerer derrogações ao 
objetivo de emissões específicas 
calculado nos termos do anexo I os 
fabricantes que sejam responsáveis, 
juntamente com todas as suas empresas 
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ligadas, por 10 000 a 100 000 automóveis 
novos de passageiros matriculados por 
ano civil na Comunidade.»

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma redução total progressiva das emissões de CO2 na frota automóvel, a 
derrogação concedida aos fabricantes especializados será reduzida a partir de 2020 para 
atingir 100 000 em 2030.

Alteração 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o pedido estiver relacionado com o 
ponto 1, alínea c) do anexo I, um objetivo 
que corresponda a uma redução de 45% 
em relação às emissões específicas médias 
de CO2 em 2007 ou, caso seja 
apresentado um pedido único para várias 
empresas ligadas, uma redução de 45% 
em relação à média das emissões 
específicas médias de CO2 dessas 
empresas em 2007.»  

Suprimido

Or. ro

Alteração 82
Yannick Jadot

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 11 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) No n.º 4, segundo parágrafo, é 
inserida a seguinte alínea:
«c-A) Se o pedido estiver relacionado com 
o ponto 1, alínea d) do anexo I, um 
objetivo que corresponda a uma redução 
de 65 % em relação às emissões 
específicas médias de CO2 em 2007 ou, 
caso seja apresentado um pedido único 
para várias empresas ligadas, uma 
redução de 65% em relação à média das 
emissões específicas médias de CO2 dessas 
empresas em 2007.»

Or. en

Alteração 83
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pl

(A contribuição total dessas tecnologias para reduzir o objetivo de emissões específicas de 
um fabricante não pode ultrapassar 7 g de CO2/km.)

Justificação

Não se pode impor limites às tecnologias inovadoras.

Alteração 84
Yannick Jadot
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O artigo 12.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:
«1. A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as 
reduções de CO2 obtidas através da 
utilização de tecnologias inovadoras.
A consideração das tecnologias tem de 
incluir, no mínimo, um relatório de 
verificação elaborado por um serviço 
técnico, tal como especificado no artigo 
7.º do Regulamento (UE) N.º 725/2011.
A contribuição total dessas tecnologias 
para reduzir o objetivo de emissões 
específicas de um fabricante não pode 
ultrapassar 7 g de CO2/km.»

Or. en

Justificação

A ecoinovação melhora a eficiência dos veículos em condições reais de condução, mas não 
no ciclo de ensaio. O ciclo de ensaio e os procedimentos de ensaio necessitam de ser 
atualizados de molde a que sejam mais representativos das condições reais de condução. Até 
à atualização do ciclo é aceitável a necessidade de ecoinovação enquanto se mantiver o atual 
procedimento sólido de avaliação e a contribuição das ecoinovações para o objetivo for 
limitada a 3,5 g/km.

Alteração 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 12.º, o n.º 1 passa a ter a 
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seguinte redação:
«1. A pedido do fornecedor ou do 
fabricante, são tidas em conta as reduções 
de CO2 obtidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras ou de uma 
combinação de tecnologias inovadoras 
("pacotes tecnológicos inovadores"). A 
contribuição total dessas tecnologias para 
reduzir o objetivo de emissões específicas 
de um fabricante não pode ultrapassar 7 g 
de CO2/km.»

Or. de

Alteração 86
Ismail Ertug

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 87
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 12 – nº 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

No artigo 12.º, n.º 2, é suprimida a alínea 
c).

Or. pl

[(c) As tecnologias inovadoras não podem ser cobertas pelo ciclo de ensaio normal de 
medição de CO2 ou por disposições obrigatórias devidas a medidas adicionais 

complementares que respeitem a redução de 10 g CO2/km referida no artigo 1.º ou que sejam 
obrigatórias nos termos de outras disposições da legislação comunitária.]

Justificação

Esta exclusão não tem lógica nem fundamento.

Alteração 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

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

(9) O artigo 12.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

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

«A Comissão deve adotar as disposições de 
execução relativas ao procedimento de 
aprovação das tecnologias inovadoras ou 
dos pacotes tecnológicos inovadores a que 
se refere o n.º 1 por meio de atos de 
execução. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 14.º, n.º 2. As 
disposições processuais devem basear-se 
nos seguintes critérios:
a) O fornecedor ou fabricante deve ser 
responsabilizado pelas economias de CO2 
conseguidas através da utilização de 
tecnologias inovadoras ou pacotes 
tecnológicos inovadores;
b) As tecnologias inovadoras ou pacotes 
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tecnológicos inovadores devem dar uma 
contribuição comprovada para a redução 
de CO2.
As tecnologias inovadoras adicionais e os 
pacotes tecnológicos inovadores e o seu 
impacto nas emissões específicas de CO2 
de um automóvel de passageiros só podem 
ser creditados em relação à percentagem 
que funciona fora do ciclo de ensaios 
normalizado; as tecnologias inovadoras 
adicionais e os pacotes tecnológicos 
inovadores não devem ser abrangidos 
pelas disposições devido às medidas 
adicionais que cumprem a redução de 10 
g de CO2/km referida no artigo 1.º ou ser 
vinculativos ao abrigo de outras 
disposições do direito comunitário.»

Or. de

Alteração 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No artigo 12.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:
«Um fornecedor ou fabricante que 
solicitar a aprovação de uma medida 
como uma tecnologia inovadora ou um 
pacote tecnológico inovador deve 
apresentar à Comissão um relatório, 
incluindo um relatório de verificação 
emitido por um organismo independente e 
certificado. No caso de uma possível 
interação da medida com outra tecnologia 
inovadora ou pacote tecnológico inovador 
já aprovados, o relatório deve mencionar 
essa interação e o relatório de verificação 
deve avaliar em que medida essa 
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interação altera a redução alcançada por 
cada medida.»

Or. de

Alteração 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Após o artigo 12.º, n.º 4, é inserido o 
seguinte número:
«Uma vez por ano, a Comissão transmite 
ao Conselho e ao Parlamento um 
relatório sobre tecnologias inovadoras e 
pacotes tecnológicos inovadores que 
tenham sido aprovados e rejeitados.»

Or. de

Alteração 91
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Após o artigo 12.º, é inserido o 
seguinte número:
«A Comissão deve, até 31 de dezembro de 
2013, propor uma revisão das disposições 
de execução do procedimento para a 
aprovação de ecoinovações para tornar 
mais fácil o pedido de utilização de 
tecnologias inovadoras. Após esta revisão, 
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a Comissão deve publicar um manual 
sobre a forma correta de apresentar o 
pedido.»

Or. de

Justificação

A legislação em vigor – o Regulamento (CE) n.º 443/2009 – estabelece que, a fim de atingir o 
objetivo comunitário, as economias de CO2 conseguidas através da utilização de tecnologias 
inovadoras devem ser tidas em conta. Contudo, verificou-se no passado que, até à data, 
apenas foi apresentado um pedido deste tipo. Uma revisão do procedimento de aprovação 
para simplificar o processo de candidatura, bem como a publicação de um manual, poderia 
resolver esta situação.

Alteração 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

O artigo 13.º é alterado do seguinte modo: Suprimido

(a) No n.º 2, o terceiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

«Essas medidas devem ser adotadas por 
meio de atos delegados em conformidade 
com o artigo 14.º-A.»
  (b) No n.º 3, é suprimido o segundo 
parágrafo.
(c) O n.º 5 passa a ter a seguinte redação:
"5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
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período após 2020.» 
(d) O n.º 7 passa a ter a seguinte redação:
“7. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 14.º-A para adaptar as 
fórmulas do anexo I de modo a refletir 
qualquer alteração no procedimento de 
ensaio regulamentar para a medição das 
emissões específicas de CO2 a que se 
refere o Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
o Regulamento (CE) n.º 692/2008, 
assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade 
diferente ao abrigo dos antigos e dos 
novos procedimentos de ensaio têm um 
rigor comparável.»

Or. ro

Alteração 93
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O artigo 13.º, n.º 2, parágrafo 1, passa 
a ter a seguinte redação:
"2. Até 31 de outubro de 2014 e 
posteriormente de três em três anos, 
devem ser aprovadas alterações ao 
anexo I a fim de ajustar os números M0 e 
F0, a que se refere esse anexo, à massa 
média e à superfície média de apoio das 
rodas dos automóveis novos de 
passageiros nos três anos civis 
anteriores.»

Or. en
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Alteração 94
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No artigo 13.º, n.º 3, é inserido o 
seguinte parágrafo 1-A:
«A fim de garantir que as emissões reais 
sejam refletidas adequadamente e que os 
valores de CO2 medidos sejam 
rigorosamente comparáveis, a Comissão 
assegura, em conformidade com o artigo 
14.°, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 
715/2007, que os elementos do 
procedimento de ensaio que tenham uma 
influência significativa nas emissões de 
CO2 medidas sejam rigorosamente 
definidos, e que as flexibilidades  dos 
ensaios sejam eliminadas.»

Or. en

Alteração 95
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

‘(3) A partir de 2012, a Comissão deve 
proceder a uma avaliação de impacto, a 
fim de rever, até 2014, como previsto no 
artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 
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715/2007, os procedimentos para a 
medição das emissões de CO2 nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 715/2007, tendo 
em vista a aplicação de um procedimento 
de medição revisto para efeitos do 
presente regulamento a partir de 1 de 
janeiro de 2021. A Comissão deve, 
nomeadamente, apresentar propostas 
adequadas para adaptar esses 
procedimentos com vista a refletir de 
forma apropriada o verdadeiro 
desempenho dos automóveis em matéria 
de emissões de CO2 e para incluir as 
tecnologias inovadoras aprovadas nos 
termos do artigo 12.º que poderiam ser 
refletidas no ciclo de ensaios. A Comissão 
deve assegurar que esses procedimentos 
sejam revistos posteriormente com 
regularidade.»

Or. de

Alteração 96
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 13 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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



AM\925662PT.doc 63/81 PE504.233v01-00

PT

Or. en

Alteração 97
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
parágrafo 3-A:
«3-A. A Comissão examina o benefício de 
garantir que os valores de CO2 indicados 
para homologação incluam as emissões 
resultantes da utilização dos principais 
dispositivos do veículo consumidores de 
energia e, se necessário, elabora 
propostas para que tal entre em vigor no 
período após 2020.»

Or. en

Alteração 98
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Até 31 de dezembro de 2015, a 
Comissão deve concluir uma revisão dos
objetivos de emissões específicas 
constantes do Anexo I e das derrogações a 
que se refere o artigo 11.º, com o objetivo 
de definir:
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a) Caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados atualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
consecução, até 2025, do objetivo de 
longo prazo de 75 g de CO2/km com a 
melhor relação custo-eficácia,
b) Os aspetos da concretização desse 
objetivo, nomeadamente a taxa sobre 
emissões excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua 
avaliação do impacto, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão deve 
apresentar, sempre que adequado, uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento de acordo com o processo 
legislativo ordinário, de uma forma tão 
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que seja socialmente 
equitativa e sustentável.

Or. en

Justificação

O objetivo de longo prazo proporciona aos produtores de automóveis e aos fornecedores do 
ramo automóvel uma segurança em termos de planeamento e investimento. As futuras 
mudanças tecnológicas, económicas ou sociais podem, todavia, afetar a viabilidade do 
objetivo de longo prazo. Por conseguinte, cumpre rever o objetivo para 2025 em 2015.

Alteração 99
Bernd Lange

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

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 

Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
deve apresentar uma proposta sobre os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
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fim de estabelecer os objetivos de 
emissões de CO2 para os automóveis novos 
de passageiros para o período após 2020.»

período após 2020. O novo valor limite 
deve ser calculado de forma a permitir 
que sejam atingidos os objetivos 
estabelecidos no "Roteiro do espaço único 
europeu dos transportes – Rumo a um 
sistema de transportes competitivo e 
económico em recursos", incluindo uma 
redução de 60 % nas emissões de GEE 
provenientes dos transportes até 2050. 
Esta proposta deve basear-se no novo 
ciclo de ensaios a nível mundial (WLTP). 
Se não for obtido um acordo sobre esta 
norma até 1 de abril de 2014, a proposta 
deve basear-se no ciclo de ensaios 
(NEDC) normalizado.
A proposta de um novo valor limite de 
CO2 deve igualmente incorporar:
- uma avaliação do ciclo de vida das 
emissões de CO2 dos automóveis de 
passageiros nos termos do "Roteiro para 
uma Europa eficiente na utilização de 
recursos".  Os resultados devem ser tidos 
em conta na avaliação dos valores limite;
- dados RDE (emissões geradas pelas 
condições reais de condução).»

Or. de

Justificação

Seria desejável que se realizassem ensaios completos do ciclo de vida que refletissem as 
condições reais. No entanto, não devemos permitir que um processo de tomada de decisão 
prolongado nos faça perder de vista os objetivos em matéria de CO2. Devido aos novos 
modelos de motores e aos consumos cada vez mais baixos, as emissões de escape 
representam hoje menos de metade das emissões de CO2 dos automóveis de passageiros, 
sendo a maior parte gerada durante o fabrico e a reciclagem. Vários resultados obtidos 
demonstram que os níveis de emissões reais são substancialmente mais elevados do que os 
dados do ciclo de ensaios.

Alteração 100
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

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

«5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020, a fim de alcançar, até 
2025, um objetivo entre 65 g de CO2/km e 
75 g de CO2/km, exceto se um objetivo 
inferior for devidamente justificado, à luz 
da utilização de tecnologias de baixas 
emissões e da respetiva aceitação pelo 
mercado.
Com base nessa revisão, que deve incluir 
uma avaliação global do impacto na 
indústria automóvel e nas indústrias que 
desta dependem, a Comissão deve 
apresentar, se for caso disso, uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento, de uma forma rentável e tão 
neutra quanto possível do ponto de vista 
da concorrência e que assegure a 
consecução do objetivo de longo prazo da 
União relativo à luta contra as alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 101
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

«5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 

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

emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020, incluindo um objetivo 
de emissões de CO2 para 2025 que 
assegure a liderança contínua da União 
Europeia na economia de combustível e 
nas emissões de CO2. É crucial que tal 
objetivo seja fixado de forma 
transparente, com base numa ampla 
consulta das partes interessadas e numa 
avaliação do impacto, e que não seja 
adiado para além de 2014, a fim de 
providenciar à indústria um planeamento 
adequado e a segurança dos 
investimentos.

Or. en

Justificação

As normas da União Europeia para as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros 
contribuíram para acelerar significativamente as melhorias na economia do combustível e 
situar a UE enquanto campeão mundial. Porém, outros mercados seguiram o mesmo 
caminho, nomeadamente os EUA, que regulamentaram as emissões de GEE e a economia de 
combustíveis até 2025. A UE deve seguir este exemplo e evitar quaisquer atrasos na definição 
de novas normas, assegurando simultaneamente um debate transparente e aberto.

Alteração 102
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

«5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 

«5. 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 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
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automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.» 

período após 2020, com base num novo 
procedimento de ensaio e ciclo de ensaio 
que tenham em conta o procedimento de 
veículos ligeiros harmonizado a nível 
mundial.»

Or. en

Alteração 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

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

«5. A partir de 2017, a Comissão deve 
rever os objetivos de emissões específicas, 
as formas de consecução e outros aspetos 
do presente regulamento a fim de 
estabelecer os objetivos de emissões de 
CO2 para os automóveis novos de 
passageiros para o período após 2020 e não 
antes de o novo ciclo e os novos 
procedimentos de ensaio sejam 
completamente definidos, aplicados e os 
primeiros resultados avaliados.»

Or. en

Justificação

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.
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Alteração 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

«5. A partir de 2017, a Comissão deve 
rever os objetivos de emissões específicas, 
as formas de consecução e outros aspetos 
do presente regulamento a fim de 
estabelecer os objetivos de emissões de 
CO2 para os automóveis novos de 
passageiros para o período após 2020 e não 
antes de o novo ciclo e os novos 
procedimentos de ensaio serem 
completamente definidos, aplicados e os 
primeiros resultados avaliados.»

Or. en

Justificação

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Alteração 105
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 13 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

«5. Na condição de ter em conta o novo 
ciclo de ensaios, a Comissão deve rever,
até 31 de dezembro de 2014, os objetivos 
de emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para o 
período após 2020.»

Or. en

Justificação

Cumpre estabelecer, o mais cedo possível, os objetivos de emissão de CO2 após 2020 mas é 
importante ter em conta o novo ciclo de ensaios, sem o qual o processo corre o risco de ser 
contraproducente.

Alteração 106
Werner Langen

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

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 para os automóveis novos de 
passageiros para o período após 2020.»

Até 31 de dezembro de 2007, a Comissão 
deve rever os objetivos de emissões 
específicas, as formas de consecução e 
outros aspetos do presente regulamento a 
fim de estabelecer os objetivos de emissões 
de CO2 para os automóveis novos de 
passageiros para o período após 2020, 
incluindo um objetivo de 70 g de CO2/km 
para 2035.»

Or. de
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Alteração 107
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

«5. Até 31 de dezembro de 2014, a 
Comissão deve rever os objetivos de 
emissões específicas, as formas de 
consecução e outros aspetos do presente 
regulamento a fim de estabelecer os 
objetivos de emissões de CO2 para os 
automóveis novos de passageiros para 
2025 e o período posterior.»

Or. en

Alteração 108
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 13 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) É inserido o seguinte número:
«5-A. Tais objetivos são coerentes com a 
trajetória que garanta a melhor relação 
custo-eficácia para alcançar os objetivos 
climáticos de longo prazo da União para 
2050.»

Or. en

Justificação

Os objetivos de longo prazo cujo nível de ambição aumenta progressivamente são 
importantes para um quadro das políticas climáticas e energéticas no período até 2030, bem 
como para a consecução do objetivo de emissões da UE para 2050. Tais objetivos são 
também importantes para a segurança dos investimentos. Cumpre, por conseguinte, 
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mencioná-los de forma mais explícita.

Alteração 109
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 14.º-A para adaptar as fórmulas do 
anexo I de modo a refletir qualquer 
alteração no procedimento de ensaio 
regulamentar para a medição das emissões 
específicas de CO2 a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008. Neste 
contexto, a Comissão deve assegurar que 
quaisquer desvios do objetivo para as 
emissões específicas de CO2 que ocorram 
a partir de 1 de janeiro de 2021 devido ao 
novo procedimento de ensaio sejam 
corrigidos.
Ao mesmo tempo, deve assegurar que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade 
diferente ao abrigo dos antigos e dos 
novos procedimentos de ensaio têm um 
rigor comparável.»

Or. de

Alteração 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 13 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

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

«7. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos de execução em conformidade 
com o procedimento de exame referido no
artigo 14.º, n.º 2, para adaptar as fórmulas 
do anexo I de modo a refletir qualquer 
alteração no procedimento de ensaio 
regulamentar para a medição das emissões 
específicas de CO2 a que se refere o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e o 
Regulamento (CE) n.º 692/2008, 
assegurando ao mesmo tempo que os 
requisitos de redução aplicáveis a 
fabricantes e veículos de utilidade diferente 
ao abrigo dos antigos e dos novos 
procedimentos de ensaio têm um rigor 
comparável.»

Or. en

Justificação

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

Alteração 111
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 8.º, n.º 9, segundo 
parágrafo, no artigo 11.º, n.º 8, no artigo 
13.º, n.º 2, terceiro parágrafo, e no artigo 
13.º, n.º 7, é conferido à Comissão por um 

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

período de cinco anos a partir de [data da 
entrada em vigor do presente regulamento].
A Comissão apresenta um relatório sobre 
a delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes da expiração do período de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
prorrogada automaticamente por períodos 
de idêntica duração, exceto se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho se 
opuserem a essa prorrogação pelo menos 
três meses antes do final de cada período.

Or. ro

Alteração 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 443/2009
Artigo 14-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 8.º, n.º 9, segundo parágrafo, no 
artigo 11.º, n.º 8, no artigo 13.º, n.º 2, 
terceiro parágrafo, e no artigo 13.º, n.º 7, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes especificada 
nessa decisão. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
atos delegados já em vigor.
.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 8.º, n.º 9, segundo parágrafo, no 
artigo 11.º, n.º 8, no artigo 13.º, n.º 2, 
terceiro parágrafo, e no artigo 13.º, n.º 7, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes especificada 
nessa decisão. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
atos delegados já em vigor.

(Aplica-se apenas à versão romena)

Or. ro
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Alteração 113
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.° 443/2009
Artigo 14-A – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 8.º, n.º 9, segundo parágrafo, 
artigo 11.º, n.º 8, artigo 13.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo, e artigo 13.º, n.º 7, só podem 
entrar em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desses atos 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O prazo pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

(5) Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 8.º, n.º 9, segundo parágrafo, 
artigo 11.º, n.º 8, artigo 13.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo, e artigo 13.º, n.º 7, só podem
entrar em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desses atos 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O prazo pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

(Aplica-se apenas à versão romena)

Or. ro

Alteração 114
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Emissões específicas de CO2 = 95 + a × i) Emissões específicas de CO2 = 95 + a × 
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(M – M0) (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 = 0,0333. a = 0,0333.

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

Or. en

Justificação

Para assegurar a certeza durante o período de transição concedido aos fabricantes de 
automóveis e permitir uma flexibilidade total nas futuras revisões, deve ser introduzida no 
objetivo para 2020 uma fórmula baseada na superfície de apoio das rodas, que deve ser 
aplicável em paralelo à fórmula baseada na massa do veículo. Proporcionar aos fabricantes 
a flexibilidade de optarem entre um objetivo baseado na massa do veículo ou na superfície de 
apoio das rodas resultará em custos globalmente inferiores para o cumprimento dos 
respetivos objetivos de CO2.

Alteração 115
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2, menos 81 kg

Or. pl
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Justificação

A proposta de redução do valor em 81 kg baseia-se no cálculo seguinte: CO2 = 130 + a x (M 
- M0), sendo: CO2 (lado esquerdo da equação) igual a 95g/km, a = 0,0457, e M0 = 1372,0 kg. 
Isto significa que M = 1291 kg. Para a nova versão da fórmula, M = 1291 kg deve ser a base 
inicial para os novos objetivos de redução das emissões de CO2, isto é, M0 = 1291 kg.

Alteração 116
Yannick Jadot

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

Texto da Comissão Alteração

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

Emissões específicas de CO2 = 80 + a × (F 
– F0)
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto.)

Or. en

Justificação

O modelo macroeconómico na avaliação do impacto da presente legislação mostra que as 
reduções obtidas na sequência da diminuição das despesas da UE em petróleo em razão do 
objetivo 2020 conduzirão a um aumento do PIB de aproximadamente 12 mil milhões EUR. Se 
os objetivos para 2020 forem mais ambiciosos, este montante será ainda mais elevado.

Alteração 117
Yannick Jadot

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

Texto da Comissão Alteração

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = Superfície de apoio das rodas do 
veículo em metros quadrados (m2)
(Cada referência à massa do veículo será 
substituída na totalidade do texto por 
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superfície de apoio das rodas.)

Or. en

Justificação

A massa do automóvel não constitui um bom indicador da sua utilidade e, por conseguinte, 
não deve ser utilizada para definir os objetivos de emissões específicas. Pelo contrário, a 
superfície de apoio das rodas (largura de via x distância entre eixos) constitui um melhor 
parâmetro de utilidade: é mais neutro, estável e reflete melhor a utilidade do automóvel. Os 
compradores de automóveis escolhem o carro em função da dimensão e não do peso. Um 
regulamento baseado na superfície de apoio das rodas proporcionará aos fabricantes o pleno 
reconhecimento dos seus esforços com vista a tornar os automóveis mais leves e conduzirá a 
uma redução dos custos acarretados pelo cumprimento dos objetivos para 2020.

Alteração 118
Yannick Jadot

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

Texto da Comissão Alteração

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

F0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2

Or. en

Alteração 119
Yannick Jadot

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

Texto da Comissão Alteração

a = 0,0333.» inclinação correspondente a 60 % com 
base na frota de 2009

Or. en
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Justificação

Os 60 % baseiam-se na avaliação do impacto realizada pela Comissão e proporcionam uma 
partilha dos encargos mais equilibrada entre os fabricantes de automóveis.

Alteração 120
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Alteração 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

13-A. No anexo I, ponto 1, é inserida a 
seguinte alínea:
«(c-A) A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 65 + 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 60 %)»
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Or. en

Alteração 122
Yannick Jadot

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

Texto da Comissão Alteração

13-A. No anexo I, ponto 1, é inserida a 
seguinte alínea:
«(c-A )A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 60 + a × (F 
– F0)
Em que:
F = Superfície de apoio das rodas em 
metros quadrados (m2)
F0 = o valor adotado nos termos do artigo 
13.º, n.º 2
a = inclinação correspondente a 60 %»

Or. en

Justificação

O estudo publicado em novembro de 2012 pela AEA-Ricardo, sobre possíveis objetivos de 
emissões de CO2 de veículos ligeiros de passageiros e comerciais para 2025 na Europa, 
mostra que um objetivo de 60 g/km até 2025 para os automóveis acelerará a introdução de 
tecnologías ultra-hipocarbónicas. Tal objetivo não pode ser alcançado apenas com 
automóveis convencionais ou híbridos e sem reduzir a dimensão e o desempenho dos 
automóveis. Cumpre, por conseguinte, prever algumas instruções relativas aos veículos 
ultra-hipocarbónicos.

Alteração 123
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

13-A. No anexo I, ponto 1 , é inserida a 
seguinte alínea:
«(c-A) A partir de 2025:
Emissões específicas de CO2 = 75 + 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 = valor correspondente a uma 
inclinação de 60 %»

Or. en

Justificação

O objetivo de longo prazo proporciona aos produtores de automóveis e aos fornecedores do 
ramo automóvel uma segurança em termos de planeamento e investimento. Em 2008, o 
objetivo de longo prazo foi fixado com 12 anos de antecedência e tal deve repetir-se neste 
caso. Um objetivo de 75 g garantirá a continuação dos esforços para melhorar o desempenho 
dos carros convencionais e não requererá a introdução maciça de tecnologias muito 
avançadas, tais como os veículos elétricos. 


