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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. A proposta de regulamento assenta na premissa de que a redução do consumo de 
combustível dos veículos comerciais ligeiros (VCL) diminuirá o nível global de 
emissões de CO2 provenientes dos transportes, atenuando, deste modo, "as alterações 
climáticas".

2. A proposta estabelece limites de emissões de CO2 para os VCL novos matriculados na 
UE. Aos fabricantes ou importadores que não cumpram os requisitos exigidos num prazo 
determinado serão aplicadas coimas.

3. A motivação da Comissão Europeia é garantir que os fabricantes coloquem no mercado 
novos veículos com melhor desempenho a nível das emissões de CO2. Tal permitirá aos 
utilizadores modernizarem as suas frotas e reduzirem a sua contribuição para a "pegada
de carbono" dos transportes.

4. No entanto, é duvidoso que esta proposta concretize este objectivo, visto que:
i) A relação entre o que é descrito como "alterações climáticas" e as actividades 

humanas (incluindo o transporte) é amplamente aceite, embora ainda não tenha 
sido provada de forma conclusiva;

ii) A quantidade de emissões de CO2 depende, em grande medida, do consumo de 
combustível do veículo e está, portanto, relacionada não apenas com a tecnologia 
do motor, mas também com outras características (pneus, qualidade do 
combustível), bem como com as condições em que o veículo é utilizado 
(qualidade das infra-estruturas, velocidade, congestionamento, peso da carga, 
etc.);

iii) Concentrar os esforços apenas na tecnologia não permitirá necessariamente 
atingir os resultados desejados;

iv) A proposta, que tem como modelo o regulamento relativo aos automóveis de 
passageiros (Regulamento (CE) n.º 443/2009), não tem suficientemente em conta 
as diferenças básicas entre os automóveis de passageiros e os VCL e é até, na 
verdade, ainda mais ambiciosa: o prazo é mais curto e as coimas são mais 
elevadas (120 euros versus 95 euros);

v) As medidas propostas centram-se no lado da oferta da cadeia económica, mas 
não induzem a procura veículos comerciais ligeiros com melhor desempenho 
(incentivos para os operadores / compradores) e não têm em conta outros 
aspectos importantes do consumo de combustível;

vi) Atingir as metas de 175 g (2016) e de 135 g (2020) de CO2/km exigirá um maior 
investimento da indústria automóvel no desenvolvimento de novas tecnologias;

vii) O impacto desses investimentos não se limitará ao preço dos veículos (aumentos 
até 10%), reduzindo o acesso aos mesmos e, consequentemente, desencorajando 
a sua compra pelos operadores (o que irá forçá-los a usar a sua frota actual com 
um desempenho inferior em termos de consumo de combustível e de emissões de 
CO2, podendo até mesmo, nalguns países, resultar num aumento da importação 
de carros usados);

viii) Também a indústria automóvel enfrenta problemas, dado que a procura de carros 
novos tem sofrido uma acentuada diminuição devido à crise económica; os 
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potenciais investimentos obrigatórios em novas tecnologias são, portanto, difíceis 
de realizar e irão piorar a rentabilidade da indústria (especialmente no que diz 
respeito à meta de 135 g de CO2/km em 2020);

ix) Além disso, a indústria automóvel já é obrigada a consagrar uma grande parte das 
despesas de investigação e desenvolvimento para a consecução das metas Euro 5 
e Euro 6.

5. Existem preocupações sérias quanto à possibilidade de as medidas permitirem atingir a 
meta central de evitar as "alterações climáticas" e de os objectivos e o calendário 
propostos serem realistas e viáveis.

6. Tendo em conta:

i) Os Regulamentos nºs 2007/46, 715/2007 e 443/2009;
ii) A percentagem relativamente pequena de emissões de CO2 deste sector;
iii) A necessidade de melhorar a eficiência a nível do consumo de combustível e, 

consequentemente, o desempenho em matéria de emissões de CO2 no sector dos 
transportes para melhorar a qualidade do ar;

iv) Os actuais compromissos voluntários do sector (por exemplo, a resolução da 
União Internacional dos Transportes Rodoviários sobre o compromisso 
voluntário de reduzir as emissões de CO2 em 30% até 2030);

v) As tendências globais no sentido de melhorar a eficiência do consumo de 
combustível resultantes da procura por parte dos operadores neste sector 
altamente competitivo;

vi) A optimização já efectuada do consumo de combustível dos VCL e, 
consequentemente, o reduzido potencial para novas melhorias;

vii) O ciclo de produção específico dos VCL (cerca de dez anos), que é mais longo do 
que o dos automóveis de passageiros;

viii) O risco de desaparecimento das categorias de VCL que não cumprem as metas, 
visto que os utilizadores compram vários veículos com baixas emissões em vez 
de um tipo de veículo maior que tenha sido retirado por não cumprir as metas;

ix) A eventualidade de determinados tipos de VCL utilizados, por exemplo, pelas 
forças policiais, pelos serviços de emergência ou para outros fins específicos de 
interesse geral não serem capazes de cumprir as metas;

x) A desaceleração económica e o seu grave impacto nos fabricantes de automóveis 
e utilizadores;

xi) A necessidade de apoiar a indústria (fabricantes) ao invés de a prejudicar com 
medidas onerosas (ou até mesmo coimas);

xii) A necessidade de apoiar as empresas (utilizadores) em vez de lhes impor custos 
adicionais através de medidas políticas discutíveis;

xiii) A necessidade de mais incentivos para apoiar a procura e a utilização de veículos 
com melhor eficiência em termos de combustível;

xiv) O perigo de impor encargos práticos ao sector e aos sectores conexos, através de 
políticas inovadoras, mas impraticáveis;

xv) O papel da Comissão dos Transportes e do Turismo enquanto promotora da 
mobilidade na UE.
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Os pontos centrais da proposta do relator são, pois, os seguintes:

 Adiar a entrada em vigor do regulamento (por 3 anos para a meta de 175 g de 
CO2/km);

 Diminuir a meta para 2020 de 135 para 162g de CO2/km;
 Usar as receitas do prémio sobre emissões excedentárias para financiar projectos que 

visam reduzir o impacto dos transportes no ambiente;
 Melhorar as medidas de super-créditos, harmonizar as sanções impostas aos VCL e 

aos automóveis de passageiros, para além de outras alterações.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração 

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

(15) A estratégia comunitária de redução 
das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros estabeleceu uma abordagem 
integrada com vista a atingir o objectivo 
comunitário de 120g de CO2/km até 2012, 
apresentando simultaneamente uma visão a 
mais longo prazo de reduções adicionais 
das emissões. O Regulamento (CE) 
n.º 443/2009 consubstancia esta visão a 
mais longo prazo fixando um objectivo de 
95g de CO2/km para as emissões médias 
do parque de automóveis novos. A fim de 
assegurar a coerência com essa abordagem 
e proporcionar segurança no planeamento à 
indústria, deve ser igualmente fixado um 
objectivo a longo prazo para as emissões 
específicas de CO2 dos veículos 
comerciais ligeiros em 2022. O objectivo 
de 135g de CO2/km para as emissões 
médias tem de ser atingido até 2022. 
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Esta alteração visa substituir o termo "prémio" pelo termo "sanção". Aplica-se a todo o texto 
(considerandos 23 e 26 e artigos 6.º, 8.º, 10.º e 12.º).
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de assegurar que os valores 
das emissões de CO2 e da eficiência em 
termos de combustível dos veículos 
completados sejam representativos, a 
Comissão deverá, se for caso disso, 
ponderar rever a legislação relativa à 
homologação.

Justificação

A fim de ter em conta as especificidades dos veículos "em várias fases", isto é, veículos que 
são primeiro construídos de forma incompleta, devendo, posteriormente, ser sujeitos a, pelo 
menos, uma fase de conclusão por um fabricante diferente, a Comissão Europeia recomendou 
alterações à proposta inicial. A presente alteração reflecte essas recomendações.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração 

(23-A) Os efeitos benéficos dos 
dispositivos de limitação de velocidade 
para a protecção do ambiente, o consumo 
de energia, o uso do motor e dos pneus, 
bem como para a segurança rodoviária 
contribuirão para atingir os objectivos do 
presente regulamento.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 24 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

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

Justificação

Ao contrário do que acontece com os veículos pesados, os veículos comerciais ligeiros não 
estão actualmente equipados com dispositivos de limitação de velocidade. Os dispositivos de 
limitação de velocidade constituem uma maneira muito rentável de reduzir o consumo de 
combustível, as emissões de CO2 e de contribuir para a segurança rodoviária. O âmbito de 
aplicação da Directiva 92/6/CEE, alterada pela Directiva 2002/85/CE, deve ser alargado, de 
modo a incluir os veículos ligeiros no quadro das disposições previstas na presente directiva.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração 

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

2. O presente regulamento fixa um 
objectivo de 135g de CO2/km de emissões 
médias para os veículos comerciais ligeiros 
novos matriculados na Comunidade, a
partir de 2022. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a) “Emissões médias específicas de CO2”, 
em relação a um fabricante, a média das 
emissões específicas de CO2 de todos os 
veículos comerciais ligeiros que o mesmo 
fabrica;

(a) “Emissões médias específicas de CO2”, 
em relação a um fabricante, a média das 
emissões específicas de CO2 de todos os 
veículos comerciais ligeiros, tal como 
indica o artigo 2.º, que o mesmo fabrica;

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Justificação

A fim de ter em conta as especificidades dos veículos "em várias fases", a Comissão Europeia 
recomendou alterações à proposta inicial. A presente alteração reflecte essas 
recomendações.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração 

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

Os veículos completos são abrangidos pela proposta legislativa.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração 

(g-B) "superfície de apoio das rodas", a 
largura de via multiplicada pela distância 
entre eixos, indicada no certificado de 
conformidade e definida nas secções 2.1 e 
2.3 do anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Justificação

Coerência com o anexo II, parte B, ponto 5.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que não se conheçam as emissões 
específicas do veículo completado, o 
fabricante do veículo de base utilizará as 
emissões específicas do veículo de base 
para determinar as suas emissões médias 
específicas de CO2.

Justificação

A fim de ter em conta as especificidades dos veículos "em várias fases", a Comissão Europeia 
recomendou alterações à proposta inicial. A presente alteração reflecte essas 
recomendações.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2 – travessões 1, 2 e 3

Texto da Comissão Alteração 

- 75% em 2014, - 50% em 2014,

- 80% em 2015, - 75% em 2015,
-100% a partir de 2016. -100% a partir de 2016.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – Título 

Texto da Comissão Alteração 

Super-créditos Super-créditos e incentivos fiscais

Justificação

Necessidade de alargar o âmbito de aplicação do regulamento, a fim de incentivar a 
renovação da frota de veículos comerciais ligeiros.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração 

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

A fim de atingir os objectivos, há que incentivar a renovação da frota.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração 

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

Justificação

A fim de atingir os objectivos, há que incentivar a renovação da frota.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração 

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

Justificação

Os incentivos financeiros têm de estar ligados ao custo adicional dos dispositivos técnicos 
introduzidos para assegurar a conformidade com os limites de emissão. 
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração 

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

Justificação

A Comissão terá um papel de coordenação.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parte introdutória – travessões 1, 2 e 3

Texto da Comissão Alteração 

- 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014, - 2,5 veículos comerciais ligeiros em 2014,

- 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2015, - 1,5 veículos comerciais ligeiros em 2016, 

- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2016.

- 1 veículo comercial ligeiro a partir de 
2018. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 5.º-A
Limitação de velocidade

A partir de 2018, os fabricantes de 
veículos comerciais ligeiros asseguram 
que os seus veículos comerciais ligeiros 
abrangidos pelo presente regulamento, em 
conformidade com o artigo 2.º, estão 
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equipados com dispositivos de limitação 
de velocidade para que a velocidade 
máxima seja de 120 km / h.

Justificação

Ao contrário do que acontece com os veículos pesados, os veículos comerciais ligeiros não 
estão actualmente equipados com dispositivos de limitação de velocidade. Os dispositivos de 
limitação de velocidade constituem uma maneira muito rentável de reduzir o consumo de 
combustível, as emissões de CO2 e de contribuir para a segurança rodoviária.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração 

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

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

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

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

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

O prémio sobre emissões excedentárias deve ser coerente com as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 (emissões de CO2 dos veículos ligeiros).

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração 

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

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

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

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – subparágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração 

“Emissões excedentárias”, o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões médias específicas de CO2 do 
fabricante que - tendo em conta as 
reduções das emissões de CO2 decorrentes
de tecnologias inovadoras aprovadas nos 
termos do artigo 11.º - ultrapassa o seu 
objectivo de emissões específicas no ano 
civil ou parte do ano civil a que a 
obrigação decorrente do artigo 4.º é 
aplicável, arredondado à terceira casa 
decimal mais próxima; assim como

"Emissões excedentárias", o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões médias específicas de CO2 do 
fabricante que - tendo em conta as 
reduções das emissões de CO2 decorrentes 
de tecnologias inovadoras aprovadas nos 
termos do artigo 11.º e da utilização de 
dispositivos de limitação da velocidade em 
conformidade com o disposto no artigo 
5.º-A - ultrapassa o seu objectivo de 
emissões específicas no ano civil ou parte 
do ano civil a que a obrigação decorrente 
do artigo 4.º é aplicável, arredondado à 
terceira casa decimal mais próxima; assim 
como
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração 10-A.

4. Os montantes do prémio sobre emissões 
excedentárias são considerados receitas do 
orçamento geral da União Europeia.

4. Os montantes do prémio sobre emissões 
excedentárias são considerados receitas do 
orçamento geral da União Europeia e 
devem ser utilizados exclusivamente para 
financiar projectos de tecnologias 
inovadoras com o objectivo de reduzir o 
impacto negativo dos transportes no 
ambiente.

Justificação

As receitas do prémio sobre emissões excedentárias devem destinar-se à investigação de 
novas formas de melhorar o desempenho ambiental do sector.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto 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:

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:

Justificação

Tendo em conta que a parte total dos pequenos fabricantes no mercado dos VCL é de apenas 
5%, o relator sugere o aumento do limite de 22 000 veículos matriculados (1% do total de 
vendas de VCL na UE) para 25 000 (aproximadamente 1,4%). Este valor seria ainda inferior 
ao valor (equivalente a 2% do total de vendas) fixado no Regulamento (CE) n.º 443/2009 
relativo à redução das emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros. Tal daria 
maior flexibilidade aos pequenos fabricantes no fim da crise económica.
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Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração 

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

(b) 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

Justificação

Tendo em conta que a parte total dos pequenos fabricantes no mercado dos VCL é de apenas 
5%, o relator sugere o aumento do limite de 22 000 veículos matriculados (1% do total de 
vendas de VCL na UE) para 25 000 (aproximadamente 1,4%). Este valor seria ainda inferior 
ao valor (equivalente a 2% do total de vendas) fixado no Regulamento (CE) n.º 443/2009 
relativo à redução das emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros. Tal daria 
maior flexibilidade aos pequenos fabricantes no fim da crise económica.

Alteração 27

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

Texto 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 e 
a média do sector, 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.

Justificação

Embora o sector deva reduzir as emissões médias de CO2 em 14% para atingir o objectivo de 
175g de CO2/km, alguns pequenos fabricantes terão de realizar reduções equivalentes a mais 
do dobro desse valor. A fim de não discriminar estes fabricantes, a média do sector deve 
figurar entre os critérios a ter em conta para a concessão da derrogação.

Alteração 28
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Justificação

O n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento (CE) n.º 443/2009 sobre as emissões de CO2 dos 
veículos ligeiros indica que a Comissão deve aprovar, até 2010, disposições de execução 
relativas ao procedimento de aprovação das tecnologias inovadoras em questão.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração 

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

Até 31 de Outubro de 2016 e 
posteriormente de três em três anos, devem 
ser aprovadas alterações ao anexo I a fim 
de ajustar o número M0, a que se refere 
esse anexo, à massa média dos veículos 
comerciais ligeiros novos matriculados
nos três anos civis anteriores.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 4 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

- caso seja confirmada a sua viabilidade 
com base em resultados actualizados da 
avaliação do impacto, as formas de 
concretização, até 2022, do objectivo de 
longo prazo de 135 g de CO2/km com uma 
boa relação custo-eficácia, assim como 

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração 

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

7. A Comissão estabelece, até 2014, 
sempre que for caso disso, um processo 
para a obtenção de valores representativos 
das emissões de CO2 e da eficiência em 
termos de combustível dos veículos 
completados.

Justificação

A fim de ter em conta as especificidades dos veículos "em várias fases", a Comissão Europeia 
recomendou alterações à proposta inicial. A presente alteração reflecte essas 
recomendações.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração 

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

Justificação

A alteração destina-se a garantir a coerência do texto.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 7

Texto da Comissão Alteração 

7. Emissões específicas dos veículos 
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.

Suprimido

Justificação

A fim de ter em conta as especificidades dos veículos "em várias fases", a Comissão Europeia 
recomendou alterações à proposta inicial. A presente alteração reflecte essas 
recomendações.
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