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7.11.2018 A8-0354/75 

Alteração  75 

Damiano Zoffoli 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos veículos pesados novos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Caso se verifique que, em 2025 ou 

noutro ano civil subsequente, o fabricante 

teve um excesso de emissões nos termos do 

n.º 2, a Comissão aplica-lhe uma taxa por 

excesso de emissões calculada de acordo 

com a seguinte fórmula: 

1. Caso se verifique que, em 2025 ou 

noutro ano civil subsequente, o fabricante 

teve um excesso de emissões nos termos do 

n.º 2, a Comissão aplica ao fabricante ou 

ao agrupamento, consoante o caso, uma 

taxa por excesso de emissões calculada de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 Para o período de 2025 a 2029, 

(Taxa por excesso de emissões)  = 

(Emissões em excesso x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm)  

(Taxa por excesso de emissões) = 

(Emissões em excesso x 5 000 EUR/g 

CO2/tkm) 

 A partir de 2030, 

 (Taxa por excesso de emissões) = 

(Emissões em excesso x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm)  

 A Comissão deve assegurar que o nível da 

taxa por excesso de emissões seja sempre 

superior aos custos marginais médios das 

tecnologias necessárias para atingir os 

objetivos referidos no artigo 1.º, n.º 1. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Alteração  76 

Damiano Zoffoli 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos veículos pesados novos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A A Comissão elabora, o mais tardar 

até 31 de dezembro de 2020, uma 

metodologia específica para incluir, no 

que respeita a sistemas de GNC e GNL, o 

efeito da utilização de combustíveis 

gasosos avançados e renováveis — em 

conformidade com os critérios 

sustentáveis definidos na Diretiva 

Energias Renováveis II — para o cálculo 

das emissões médias da frota. A 

metodologia deve ser acompanhada, se 

for caso disso, de uma proposta de revisão 

do presente regulamento. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Alteração  77 

Damiano Zoffoli 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos veículos pesados novos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 16-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 16.°-A 

 Alteração da Diretiva 96/53/CE do 

Conselho  

 No anexo I da Diretiva 96/53/CE1, são 

inseridos os seguintes pontos após o ponto 

2.2.4.2: 

«2.2.5 O peso máximo autorizado de 

combinações de veículos movidos a 

combustíveis alternativos, como definidos 

no artigo 5.º, n.º 2, alínea b), do 

Regulamento (UE) 2018/... [Proposta de 

regulamento COM(2018)284], é acrescido 

do peso adicional necessário para a 

tecnologia de combustíveis alternativos, 

até um máximo de 1 tonelada. 

 2.2.6 O peso máximo autorizado de 

combinações de veículos sem emissões é 

acrescido do peso adicional necessário 

para as tecnologias de emissões nulas, 

consoante a autonomia sem emissões do 

veículo, até um máximo de 2 toneladas. A 

Comissão deve, o mais tardar, até 1 de 

julho de 2019 aprovar a fórmula de 

cálculo do peso necessário.» 

 ____________________________ 

 1 Diretiva 96/53/CE do Conselho, de 25 de 

julho de 1996, que fixa as dimensões 

máximas autorizadas no tráfego nacional 
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e internacional e os pesos máximos 

autorizados no tráfego internacional para 

certos veículos rodoviários em circulação 

na Comunidade (JO L 235 de 17.9.1996, 

p. 59). 

Or. en 

Justificação 

Os veículos a motor movidos a combustíveis alternativos nos termos referidos no anexo I, 

ponto 2.3, já são objeto de um subsídio para compensar o peso adicional necessário para 

grupos motopropulsores alternativos. No entanto, esta tolerância só se aplica aos veículos 

rígidos e não a veículos articulados. Por razões de coerência e para permitir a penetração de 

tecnologias alternativas neste segmento do mercado, a isenção de peso deve também aplicar-

se a camiões articulados. Os veículos com emissões nulas (como os veículos com baterias 

elétricas) são ainda mais pesados, pelo que deve ser concedida uma maior isenção para 

permitir a sua penetração no mercado. A isenção de peso deve basear-se na gama do veículo. 

 

 


