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7.11.2018 A8-0354/79 

Alteração  79 

Christofer Fjellner 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

 

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 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) A partir de 1 de janeiro de 2030: 

pelo menos 30 %, sob reserva da revisão 

nos termos do artigo 13.º. 

b) A partir de 1 de janeiro de 

2030, 35 %, sob reserva da revisão nos 

termos do artigo 13.º. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Alteração  80 

Christofer Fjellner 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

 

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 3 – parágrafo 1 – alínea k) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

k) «Veículo pesado com baixas 

emissões», um veículo pesado, que não 

seja um veículo pesado sem emissões, 

cujas emissões específicas de CO2 sejam 

inferiores a 350 g de CO2/km, 

determinadas de acordo com o anexo I, 

ponto 2.1; 

k) «Veículo pesado com baixas 

emissões», um veículo pesado, que não 

seja um veículo pesado sem emissões, 

cujas emissões específicas de CO2 estejam 

35 % abaixo do valor de referência de 

cada subgrupo de veículos, calculado a 

partir da base de referência de 2019; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Alteração  81 

Christofer Fjellner 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

 

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 5 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Um veículo pesado com baixas 

emissões é contado até 2 veículos, segundo 

uma função das suas emissões específicas 

de CO2 e do limiar de emissão de 350 g de 

CO2/km. 

b) Um veículo pesado com baixas 

emissões é contado até 2 veículos, segundo 

uma função das suas emissões específicas 

de CO2 e do limiar de emissão de 35 % 

abaixo do valor de referência de cada 

subgrupo de veículos, calculado a partir 

da base de referência de 2019. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Alteração  82 

Christofer Fjellner 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

 

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 5 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O fator «sem emissões ou com 

baixas emissões» pode reduzir as emissões 

específicas médias de um fabricante no 

máximo em 3 %. A contribuição dos 

veículos pesados sem emissões das 

categorias referidas no artigo 2.º, n.º 1, 

segundo parágrafo, para este fator pode 

reduzir as emissões específicas médias de 

um fabricante no máximo em 1,5 %. 

3. O fator «sem emissões ou com 

baixas emissões» pode reduzir as emissões 

específicas médias de um fabricante no 

máximo em 3 %. A contribuição dos 

veículos pesados sem emissões das 

categorias referidas no artigo 2.º, n.º 1, 

segundo parágrafo, para este fator pode 

reduzir as emissões específicas médias de 

um fabricante no máximo em 5 %, a partir 

de 2030. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Alteração  83 

Christofer Fjellner 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

 

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 3 – parágrafo 1 – alínea n-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 n-A)  «Fator de Correção do CO2», 

fator igual à percentagem nacional de 

combustível renovável vendido em postos 

de abastecimento, a certificar ao nível da 

União. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Alteração  84 

Christofer Fjellner 

em nome do Grupo PPE 

John Procter 

em nome do Grupo ECR 

 

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 4 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A partir de 2020 e em cada ano 

civil subsequente, a Comissão determina, 

por meio dos atos de execução referidos no 

artigo 10.º, n.º 1, para cada fabricante, as 

emissões específicas médias de CO2 em 

g/tkm para o ano civil anterior, tendo em 

conta o seguinte: 

1. A partir de 2020 e em cada ano 

civil subsequente, a Comissão determina, 

por meio dos atos de execução referidos 

no artigo 10.º, n.º 1, para cada fabricante, 

as emissões específicas médias de CO2 

em g/tkm para o ano civil anterior, tendo 

em conta o seguinte: 

a) Os dados comunicados em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

…/2018 [Vigilância e Comunicação de 

Informações sobre veículos pesados] para 

os veículos pesados novos do fabricante 

matriculados no ano em questão, 

excluindo os veículos de serviço; 

a) Os dados comunicados em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

…/2018 [Vigilância e Comunicação de 

Informações sobre veículos pesados] 

para os veículos pesados novos do 

fabricante matriculados no ano em 

questão, excluindo os veículos de 

serviço, a menos que sejam veículos 

com emissões nulas ou baixas; 

b) O fator «sem emissões ou com 

baixas emissões», determinado de acordo 

com o artigo 5.º.  

b) O fator «sem emissões ou com 

baixas emissões», determinado de 

acordo com o artigo 5.º. 

 b-A) A aplicação do Fator de 

Correção do CO2 determinada de 

acordo com o anexo I, ponto 2.1-A. 

Or. en 

 

 


