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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Desde 1995, a UE dispõe de uma estratégia comunitária de redução das emissões de CO2 dos 
automóveis de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros. Nas suas conclusões de 10 de 
Outubro de 2000, o Conselho de Ministros do Ambiente solicitara já à Comissão que 
estudasse medidas de redução das emissões de CO2dos veículos comerciais ligeiros. O 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 estabelece os objectivos de redução das emissões de CO2no 
caso dos automóveis de passageiros e faz referência à necessidade de fixar uma meta para a 
redução das emissões de CO2para os veículos comerciais ligeiros. 

Os veículos comerciais ligeiros são principalmente utilizados pelas pequenas e médias 
empresas e correspondem actualmente a cerca de 12% do parque automóvel. Trata-se de 
veículos de mercadorias de empresas artesanais, dos serviços de correio rápido e de 
distribuição expresso, bem como de pequenos comerciantes na área do comércio de flores, da 
restauração, etc. Os serviços prestados pelos veículos comerciais ligeiros são indispensáveis 
para suprir as necessidades quotidianas da população e constituem uma fonte de emprego e 
crescimento em muitas regiões da UE.  

1. Base Jurídica
O relator está convencido de que a base jurídica deve ser complementada com o artigo 114.º 
TFUE (anterior artigo 95.º TCE), uma vez que a disposição contempla igualmente o objectivo 
de harmonização do mercado interno.

2. Objectivos da proposta de regulamento
A presente proposta de regulamento da Comissão Europeia destina-se a atingir 
progressivamente, entre 2014 e 2016, um objectivo uniforme de redução das emissões de CO2
dos veículos comerciais ligeiros de 175 g de CO2/km.  A proposta prevê, além disso, um 
objectivo a longo prazo de 135g de CO2/Km para este tipo de veículos, o qual deverá ser 
aplicado a partir de 2020, caso se confirme a sua viabilidade com base nos resultados 
actualizados da avaliação de impacto. O Parlamento Europeu subscreve os objectivos gerais 
visados pela Comissão, embora considere imperativo prever um período de transição mais 
longo. O regulamento a adoptar pelo Conselho e pelo Parlamento deve visar objectivos de 
redução neutros em termos de concorrência, socialmente compatíveis e sustentáveis, que 
tenham em conta a diversidade dos fabricantes de automóveis europeus, a sua posição perante 
a concorrência internacional e, paralelamente, os interesses legítimos das pequenas e médias 
empresas. 

3. Fase de introdução 
A concepção de novos modelos e de novas plataformas no domínio da construção de veículos 
comerciais ligeiros demora até 10 anos, de acordo com a indústria automóvel, e os respectivos 
ciclos de produção são mais longos que no caso dos automóveis de passageiros. A Comissão 
propõe a consecução do objectivo de 175 g de CO2/km durante uma fase de transição de 
vários anos a partir de 2014. Tendo em conta o facto de os ciclos de produção deste tipo de 
veículos serem mais longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que 
os veículos, que deverão ser vendidos em 2014, se encontram já na fase de concepção ou de 
produção. Um período de transição de 2015 a 2018 conjugado com um escalonamento 
alternativo de 65%, 75%, 80% e 100% do parque automóvel novo com vista à concretização 
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do objectivo estabelecido, corresponde ao período de transição e ao escalonamento previstos 
pelo Regulamento (CE) n.º 443/2009 que estabelece os objectivos de redução das emissões de 
CO2 no caso dos automóveis de passageiros. O objectivo corrigido de 140g CO2/Km para o 
longo prazo deve ser aplicado progressivamente a partir de 2018, para que os fabricantes 
disponham de tempo para se adaptarem e para possibilitar a implementação contínua de 
tecnologias inovadoras e eficientes no consumo de combustível.

4. Veículos construídos por etapas
Os veículos comerciais são frequentemente construídos por etapas. Numa primeira fase, o 
fabricante automóvel fornece um chassis que um fabricante de carroçarias utiliza como base 
para montar o veículo completo. Cerca de 25% dos veículos comerciais pequenos são 
produzidos por etapas e esta percentagem é ainda mais elevada no caso dos veículos 
comerciais pesados. Estes veículos são tidos em conta na proposta de regulamento. A fim de 
determinar as emissões do veículo completo, prevê-se a aplicação de um método provisório, 
segundo o qual o fabricante assume a responsabilidade das emissões de CO2 do veículo na sua 
totalidade. Por conseguinte, o método proposto não é adequado para avaliar correctamente as 
emissões de um veículo no seu conjunto. Por outro lado, os fabricantes não dispõem dos 
dados necessários para o efeito. A Comissão, que já analisou num documento de trabalho 
outros métodos para estabelecer as emissões específicas de CO2 de veículos produzidos por 
etapas, é convidada a apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais tardar até 
2014, uma proposta de um método apropriado que permita determinar as emissões específicas 
de CO2 dos veículos completados.

5. Sanções
O regulamento relativo à redução das emissões de CO2 nos carros ligeiros prevê já o 
pagamento de um prémio, caso os valores estabelecidos como objectivos sejam ultrapassados. 
Durante um período transitório de 6 anos, as sanções variam entre os 5 e 95 euros por grama, 
consoante a quantidade em excesso relativamente ao objectivo estabelecido; após este 
período, o montante eleva-se a 95 euros a partir de cada grama excedido. A Comissão propôs 
um sistema semelhante para os veículos comerciais ligeiros, cujo valor máximo era, no 
entanto, de 120 euros. O pagamento de um prémio em virtude de emissões excedentárias nos 
veículos comerciais ligeiros não deve ser superior ao que é imposto aos veículos de 
passageiros. Por conseguinte, as normas aplicáveis, tanto no que se refere ao montante dos 
prémios como aos períodos transitórios, devem estar em conformidade com os princípios 
estabelecidos Regulamento (CE) n.º 443/2009 para reduzir as emissões de CO2 dos veículos 
ligeiros.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1

Proposta da Comissão Alteração

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

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
artigos 192.º, n.º 1 e 114.º do TFUE,

Or. de

Justificação

A regulamentação das emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros consiste, em parte, 
em medidas de protecção do ambiente e da saúde, nos termos do n.º 1 do artigo 192.º do 
TFUE (antigo n.º 1 do artigo 175.º do TCE). No entanto, uma vez que o regulamento visa 
harmonizar o mercado interno, também se deve fazer referência ao artigo 114.º do TFUE 
(antigo artigo 95.º do TCE).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Proposta da Comissão Alteração

(7) O enquadramento legal para a 
consecução do objectivo de emissões 
médias do parque de veículos comerciais 
ligeiros novos deverá garantir que os 
objectivos de redução são neutros em 
termos de concorrência, socialmente 
equitativos e sustentáveis, que têm em 
conta a diversidade dos fabricantes de 
automóveis europeus e evitam distorções 
injustificadas da concorrência entre eles. O 
referido enquadramento legal deverá ser 
compatível com o objectivo geral de 
cumprimento dos objectivos comunitários 
de redução das emissões e ser 
complementado com outros instrumentos 
mais ligados à utilização, como a 
diferenciação dos impostos sobre os 
automóveis e sobre a energia, ou medidas 
de limitação da velocidade dos veículos 

(7) O enquadramento legal para a 
consecução do objectivo de emissões 
médias do parque de veículos comerciais 
ligeiros novos deverá garantir que os 
objectivos de redução são neutros em 
termos de concorrência, socialmente 
equitativos e sustentáveis, que têm em 
conta a diversidade dos fabricantes de 
automóveis europeus e evitam distorções 
injustificadas da concorrência entre eles. O 
referido enquadramento legal deverá ser 
compatível com o objectivo geral de 
cumprimento dos objectivos comunitários 
de redução das emissões e ser 
complementado com outros instrumentos 
mais ligados à utilização, como a 
diferenciação dos impostos sobre os 
automóveis e sobre a energia.
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comerciais ligeiros.

Or. de

Justificação

As regras de limitação de velocidades dos veículos inserem-se no âmbito de competências 
dos Estados-Membros. Além disso, há que considerar que estas medidas foram introduzidas 
por motivos de segurança rodoviária, não por razões ambientais.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 13

Proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos, que 
deverão ser vendidos em 2014, se encontram já na fase de concepção ou de produção. Além 
disso, um período transitório entre 2015 e 2018, associado a um escalonamento de 65, 75, 80 
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e 100% a fim de atingir o objectivo estabelecido, corresponderia ao período e ao 
escalonamento previstos no Regulamento (CE) n.º 443/2009 para reduzir as emissões de CO2
dos veículos ligeiros. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Proposta da Comissão Alteração

(14) Para garantir que os objectivos fixados 
possam reflectir claramente as 
particularidades dos fabricantes pequenos e 
mais especializados e sejam coerentes com 
o potencial de redução do fabricante, 
devem ser fixados para esses fabricantes 
objectivos alternativos de redução de 
emissões que tenham em conta o potencial 
tecnológico dos veículos de cada fabricante 
para reduzir as respectivas emissões
específicas de CO2 e coerentes com as 
características dos respectivos segmentos 
de mercado. Esta excepção deverá ser 
abrangida pela revisão dos objectivos de 
emissões específicas constantes do anexo I, 
a concluir até ao início de 2013.

(14) Para garantir que os objectivos fixados 
possam reflectir claramente as 
particularidades dos fabricantes pequenos e 
mais especializados e sejam coerentes com 
o potencial de redução do fabricante, 
devem ser fixados para esses fabricantes 
objectivos alternativos de redução de 
emissões que tenham em conta o potencial 
tecnológico dos veículos de cada fabricante 
para reduzir as respectivas emissões 
específicas de CO2 e o valor médio das 
emissões de CO2 dos veículos comerciais 
ligeiros de todos os fabricantes, coerentes 
com as características dos respectivos 
segmentos de mercado. Esta excepção 
deverá ser abrangida pela revisão dos 
objectivos de emissões específicas 
constantes do anexo I, a concluir até ao 
início de 2013.

Or. de

Justificação

O estabelecimento de um objectivo alternativo relativos às emissões exigirá mais esforços dos 
fabricantes do que dos grandes construtores, apesar de, ao mesmo tempo, lhes proporcionar 
condições equitativas, na medida em que utilizará o valor médio de emissões de CO2 dos 
fabricantes de veículos comerciais ligeiros como ponto de referência. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

Proposta da Comissão Alteração

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

das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 
comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão a 
mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias do 
parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa abordagem 
e proporcionar segurança no planeamento à
indústria, deve ser fixado um objectivo a 
longo prazo para as emissões específicas 
de CO2 dos veículos comerciais ligeiros em 
2025.

Or. de

Justificação

A meta estabelecida para o objectivo a longo prazo deve entrar em vigor em 2025, para que 
os fabricantes disponham de tempo para se adaptarem e para possibilitar a implementação 
contínua de tecnologias inovadoras e eficientes no consumo de combustível.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 20

Proposta da Comissão Alteração

(20) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões médias específicas de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil, a partir de 1 
de Janeiro de 2014. O prémio deverá ser 
modulado em função do nível de 
incumprimento dos objectivos por parte 
dos fabricantes. A fim de assegurar a 

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

coerência, o mecanismo do prémio deve 
ser semelhante ao estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 443/2009. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento geral da União 
Europeia.

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos, que 
deverão ser vendidos em 2014, se encontram já na fase de concepção ou de produção. De 
igual modo, o prémio sobre as emissões excedentárias deve ser cobrado somente a partir de 1 
de Janeiro de 2015.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 23

Proposta da Comissão Alteração

(23) Deverão considerar-se novas formas 
de alcançar o objectivo a longo prazo, em 
especial a inclinação da curva, o 
parâmetro da utilidade e o prémio sobre 
as emissões excedentárias.

Suprimido

Or. de

Justificação

A referência à introdução de modalidades adicionais não se adequa à abordagem da 
proposta de regulamento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 24

Proposta da Comissão Alteração

(24) A velocidade dos veículos rodoviários 
tem muita influência no seu consumo de 

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

Or. de

Justificação

As regras de limitação de velocidades dos veículos inserem-se no âmbito de competências 
dos Estados-Membros. Além disso, há que considerar que estas medidas foram introduzidas 
por motivos de segurança rodoviária, não por razões ambientais.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Proposta da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 140g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a 
partir de 2025, desde que a Comissão 
confirme a viabilidade deste objectivo no 
âmbito da revisão referida no n.º 4 do 
artigo 12.º.

Or. de
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Justificação

Antes de fixar definitivamente o novo objectivo, é necessário confirmar a viabilidade das 
modalidades consagradas no n.º 4 do artigo 12.º. O objectivo deve ser aplicado 
progressivamente a partir de 2018, para que os fabricantes disponham de tempo para se 
adaptarem e para possibilitar a implementação contínua de tecnologias inovadoras e 
eficientes no consumo de combustível.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Proposta da Comissão Alteração

2. Não será tida em conta uma matrícula 
anterior efectuada fora da Comunidade 
menos de três meses antes da matrícula na 
Comunidade.

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. de

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea g)

Proposta da Comissão Alteração

(g) “Objectivo de emissões específicas”, 
em relação a um fabricante, a média das 
emissões específicas indicativas de CO2 
determinada de acordo com o anexo I 
relativamente a cada veículo comercial 
ligeiro novo de que é fabricante;

(g) “Objectivo de emissões específicas”, 
em relação a um fabricante, a média das 
emissões específicas indicativas de CO2
determinada de acordo com o anexo I 
relativamente a cada veículo comercial 
ligeiro novo de que é fabricante ou, caso o 
fabricante beneficie de uma derrogação 
ao abrigo do artigo 11.º, o objectivo de 
emissões específicas fixado de acordo com 
essa derrogação;

Or. de
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Justificação

Por razões de coerência com o texto do Regulamento (CE) n.º 443/2009 para reduzir as 
emissões de CO2 dos veículos ligeiros, é importante referir o objectivo de emissões 
específicas aplicável aos fabricantes que beneficiam de uma derrogação ao abrigo do artigo 
10.º.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea g-A) (nova)

Proposta da Comissão Alteração

(g-A) "Superfície de apoio das rodas", a 
superfície resultante da multiplicação da 
distância entre eixos do automóvel pela 
largura de via do veículo.

Or. de

Justificação

Por motivos de clareza e segurança jurídica, importa incluir nas definições do artigo 3.º 
todos os conceitos relevantes sobre os quais o regulamento estabelece disposições.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea g-B) (nova)

Proposta da Comissão Alteração

(g-B) "Carga útil do veículo", a diferença 
entre a massa máxima em carga 
tecnicamente admissível nos termos do 
anexo III da Directiva 2007/46/CE e a 
massa do veículo.

Or. de

Justificação

Por motivos de clareza e segurança jurídica, importa incluir nas definições do artigo 3.º 
todos os conceitos relevantes sobre os quais o regulamento estabelece disposições.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos, que 
deverão ser vendidos em 2014, se encontram já na fase de concepção ou de produção.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Proposta da Comissão Alteração

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

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
devem ser consideradas, a partir de 2015,
as seguintes percentagens de veículos 
comerciais ligeiros novos de cada 
fabricante matriculados no correspondente 
ano:

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

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

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos, que 
deverão ser vendidos em 2014, se encontram já na fase de concepção ou de produção. Além 
disso, um período transitório entre 2015 e 2018, associado a um escalonamento de 65, 75, 80 
e 100% a fim de atingir o objectivo estabelecido, corresponderia ao período e ao 
escalonamento previstos no Regulamento (CE) n.º 443/2009 para reduzir as emissões de CO2
dos veículos ligeiros. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Proposta da Comissão Alteração

Para a determinação das emissões 
específicas de CO2 de cada fabricante, 
deve ser estabelecida, a partir de 2018, 
relativamente a cada veículo comercial 
ligeiro novo de um fabricante, uma 
redução de 5g de CO2/km por ano, até 
atingir o objectivo de 140g de CO2/km em 
2025:
– 175 g de CO2/km em 2018
– 170 g de CO2/km em 2019
– 165 g de CO2/km em 2020
– 160 g de CO2/km em 2021
– 155 g de CO2/km em 2022
– 150 g de CO2/km em 2023
– 145 g de CO2/km em 2024
– 140 g de CO2/km em 2025

Or. de

Justificação

O objectivo deve ser aplicado progressivamente a partir de 2018, para que os fabricantes 
disponham de tempo para se adaptarem e para possibilitar a implementação contínua de 
tecnologias inovadoras e eficientes no consumo de combustível.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5

Proposta da Comissão Alteração

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

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

- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, - 3,5 veículos comerciais ligeiros em 2016,
- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015, - 3,5 veículos comerciais ligeiros em 2017,

- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2018,
- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2019,

- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2020.

Or. de

Justificação

Para garantir que os custos tecnológicos inerentes à concepção de novas gerações de 
motores e ao desenvolvimento de combustíveis alternativos sejam tidos devidamente em 
conta, é necessário alargar o coeficiente e a duração do cálculo das bonificações para os 
veículos comerciais ligeiros com emissões específicas de CO2 inferiores a 50g CO2/Km, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 443/2009 que estabelece os objectivos de redução 
das emissões de CO2 no caso dos automóveis de passageiros.

Alteração 18

Proposta de regulamento
N.º 5-A (novo)

Proposta da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Objectivos de emissões específicos para os 

veículos a combustíveis alternativos
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Para efeitos de determinação do 
cumprimento por um fabricante dos 
respectivos objectivos de emissões 
específicos referidos no artigo 4.º, as 
emissões específicas de CO2 de cada 
veículo concebido para poder funcionar 
com uma mistura de gasolina e etanol a 
85 % ("E85"), que respeite a legislação 
da UE aplicável ou as normas técnicas 
europeias, devem ser reduzidas em 5 % 
até 31 de Dezembro de 2018, atendendo 
ao maior potencial tecnológico e à 
capacidade de redução de emissões do 
funcionamento com biocombustíveis. Esta 
redução apenas se aplica se, pelo menos, 
30% das estações de serviço do Estado-
Membro em que o veículo está 
matriculado fornecerem este tipo de 
combustível alternativo cumprindo os 
critérios de sustentabilidade para os 
biocombustíveis previstos na legislação 
comunitária aplicável. 

Or. de

Justificação

A ampliação gradual das infra-estruturas de reabastecimento de combustíveis alternativos 
pode proporcionar reduções significativas de CO2 do parque automóvel desde a fase de 
produção à utilização final ("well-to-wheel"). Por conseguinte, deve ser adoptada uma 
regulamentação aplicável aos veículos movidos a combustível alternativo em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 443/2009 que estabelece os objectivos de redução das emissões 
de CO2 no caso dos automóveis de passageiros.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Proposta da Comissão Alteração

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

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

médias específicas de CO2 sejam 
superiores ao seu objectivo de emissões 
específicas.

Or. de

Justificação

Tendo em conta o facto de os ciclos de produção dos veículos comerciais ligeiros serem mais 
longos, a introdução progressiva deveria ter início em 2015, uma vez que os veículos, que 
deverão ser vendidos em 2014, se encontram já na fase de concepção ou de produção. De 
igual modo, o prémio sobre as emissões excedentárias deve ser cobrado somente a partir de 1 
de Janeiro de 2015.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Proposta da Comissão Alteração

a) De 2014 a 2018: a) De 2015 a 2020:
i) Para as emissões excedentárias 
superiores a 3g de CO2/km:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias dos veículos comerciais ligeiros não deve ser 
superior ao prémio aplicado aos automóveis de passageiros. As condições que determinam o 
valor do prémio e o escalonamento devem ser estabelecidas em consonância com o 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 que estabelece os objectivos de redução das emissões de CO2
no caso dos automóveis de passageiros.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Proposta da Comissão Alteração

b) A partir de 2019: b) A partir de 2021:

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

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

Or. de

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias dos veículos comerciais ligeiros não deve ser 
superior ao prémio aplicado aos automóveis de passageiros. As condições que determinam o 
valor do prémio e o escalonamento devem ser estabelecidas em consonância com o 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 que estabelece os objectivos de redução das emissões de CO2
no caso dos automóveis de passageiros.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Proposta da Comissão Alteração

2. A partir de 31 de Outubro de 2014, a 
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º no 
que diz respeito ao ano civil anterior.

2. A partir de 31 de Outubro de 2016, a 
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º no 
que diz respeito ao ano civil anterior.

Or. de
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Justificação

Alteração na sequência da modificação da data de início da introdução progressiva, em 
2015.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 10 – nº 1 – parte introdutória

Proposta da Comissão Alteração

1. Pode requerer derrogações ao objectivo 
de emissões específicas calculado nos 
termos do anexo I o fabricante de menos de 
22 000 veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade por ano civil 
e que:

1. Pode requerer derrogações ao objectivo 
de emissões específicas calculado nos 
termos do anexo I o fabricante de menos de 
25 000 veículos comerciais ligeiros novos 
matriculados na Comunidade por ano civil 
e que:

Or. de

Justificação

Um limite de 25000 veículos comerciais ligeiros novos reflecte melhor a situação dos 
pequenos fabricantes do que um limite de 22000 veículos.

Alteração 24

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

Proposta da Comissão Alteração

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

b) Esteja integrado num grupo de 
fabricantes ligados que seja responsável, 
no total, pela matrícula na Comunidade de 
um número de veículos comerciais ligeiros 
novos inferior a 25 000 unidades por ano 
civil; ou

Or. de

Justificação

Um limite de 25000 veículos comerciais ligeiros novos reflecte melhor a situação dos 
pequenos fabricantes do que um limite de 22000 veículos.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Proposta da Comissão Alteração

d) Um objectivo de emissões específicas 
coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial económico e 
tecnológico de redução das suas emissões 
específicas de CO2 e tendo em conta as 
características do mercado para o tipo de 
veículo comercial ligeiro fabricado.

d) Um objectivo de emissões específicas 
coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial económico e 
tecnológico de redução das suas emissões 
específicas de CO2, bem como com a 
média das emissões de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros de todos os 
fabricantes, e tendo em conta as 
características do mercado para o tipo de 
veículo comercial ligeiro fabricado.

Or. de

Justificação

A fixação de um objectivo alternativo de redução das emissões de CO2 exige que este tipo de 
fabricantes invistam maiores esforços do que os grandes fabricantes, embora lhes 
proporcione, ao mesmo tempo, condições equitativas, tendo como ponto de referência o nível 
médio das emissões de CO2 dos fabricantes de veículos comerciais ligeiros.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Proposta da Comissão Alteração

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

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

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2020, do objectivo de 
longo prazo de 135g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

caso seja confirmada a sua viabilidade com 
base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2025, do objectivo de 
longo prazo de 140g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, e

- os aspectos da aplicação desse objectivo, 
nomeadamente o prémio sobre emissões 

- os aspectos da aplicação desse objectivo, 
nomeadamente o prémio sobre emissões 
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excedentárias. excedentárias.
Com base nessa revisão e na sua avaliação 
do impacto, que deve incluir uma avaliação 
global do impacto na indústria automóvel e 
nas indústrias que desta dependem, a 
Comissão, se for caso disso,

Com base nessa revisão e na sua avaliação 
do impacto, que deve incluir uma avaliação 
global do impacto na indústria automóvel e 
nas indústrias que desta dependem, a 
Comissão, se for caso disso,

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

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

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

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

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

Or. de

Justificação

Tendo em conta que a definição de um objectivo de longo prazo requer antes uma 
confirmação da sua viabilidade com base nos resultados de uma avaliação de impacto e que, 
de acordo com esses resultados, um novo objectivo será provavelmente fixado, as 
consequentes alterações não podem ser desde já consideradas como "não essenciais". Tal 
exige a abertura de um processo legislativo, no âmbito do qual a Comissão deve apresentar 
uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Proposta da Comissão Alteração

7. A Comissão revê, até 2015, o método de 7. A Comissão apresenta ao Parlamento 
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determinação das emissões específicas de 
CO2 dos veículos completados referido no 
n.º 7 da Parte B do anexo II e, se for caso 
disso, apresenta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho uma proposta de alteração 
do anexo II.

Europeu e ao Conselho, até 2014, uma 
proposta para um método de determinação 
das emissões específicas de CO2 dos 
veículos completados.

Or. de

Justificação

O método proposto pela Comissão para a determinação das emissões específicas de CO2 dos 
veículos completos foi anteriormente considerado inadequado num documento de trabalho da 
Comissão, no qual se fez também referência à necessidade de elaborar um método 
alternativo.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Proposta da Comissão Alteração

1. A Comissão será assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 8.º da Decisão 
93/389/CEE.

1. A Comissão será assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 9.º da Decisão 
280/2004/CE.

Or. de

Justificação

Alteração de natureza técnica, tendo em conta que o artigo 8.º da Decisão 93/389/CEE é 
substituído pelo artigo 9.º da Decisão 280/2004/CE na sua actual redacção, o qual deve 
servir de referência, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 443/2009 que estabelece 
os objectivos de redução das emissões de CO2 no caso dos automóveis de passageiros.

Alteração 29

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

Proposta da Comissão Alteração

a) De 2014 a 2017: a) De 2015 a 2018:

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

Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
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Na qual: Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)

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

Or. de

Justificação

Alteração na sequência da modificação da data de início da introdução progressiva, em 
2015.

Alteração 30

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

Proposta da Comissão Alteração

b) A partir de 2018: b) A partir de 2019:
Emissões específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

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

Na qual: Na qual:

M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)
M0 = o valor fixado nos termos do artigo 
12.º, n.º 1

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

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Justificação

Alteração na sequência da modificação da data de início da introdução progressiva, em 
2015.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo II – parte B – ponto 7

Proposta da Comissão Alteração

(7) Emissões específicas dos veículos Suprimido
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completados
As emissões específicas dos veículos 
completados são determinadas em 
conformidade com a Directiva 2004/3/CE. 
Caso esse valor não esteja disponível, as 
emissões específicas de um veículo 
completado devem ser consideradas iguais 
ao valor mais elevado das emissões 
específicas de todos os veículos completos 
do mesmo modelo que o veículo 
incompleto em que o veículo completado 
se baseia, e que foram matriculados na 
UE no mesmo ano de vigilância, 
entendendo-se “modelo de veículo” na 
acepção do Artigo 3.º da Directiva 
2007/46/CE. Se existirem mais de três 
valores diferentes de emissões específicas 
de todos os veículos completos, será 
utilizado o segundo valor mais elevado 
das emissões específicas.

Or. de

Justificação

O método proposto pela Comissão para a determinação das emissões específicas de CO2 dos 
veículos completos foi anteriormente considerado inadequado num documento de trabalho da 
Comissão, no qual se fez também referência à necessidade de elaborar um método 
alternativo.


