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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 

Anexo I – ponto 2.1.-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2.1-A Cálculo das emissões específicas de 

CO2 de combustíveis renováveis em 

veículos pesados 

 As emissões específicas em g/km (CO2v) 

do veículo pesado novo v, integrado no 

subgrupo sg, são calculadas do seguinte 

modo: 

 

 

Em que, 

 Σ é o somatório estendido a todos os perfis 

de exploração mp indicados no quadro 2; 

 sg é o subgrupo no qual o veículo pesado 

novo v foi integrado, de acordo com o 

presente anexo, ponto 1; 

 Wsg,mp é o peso do perfil da exploração 

especificado no quadro 2; 

 CO2v,mp são as emissões de CO2, em 

g/km, dos combustíveis renováveis no 

veículo pesado v determinadas para o 

perfil de exploração mp e comunicadas 

em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2018/... [Vigilância e 

Comunicação de Informações sobre 

veículos pesados]. 
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 CCF é o fator de correção de CO2 tal 

como definido no artigo 3.º, alínea o). 

  

Or. en 
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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: 

(Taxa por excesso de emissões) = 

(Emissões em excesso x 6800 EUR/g 

CO2/tkm) 

(Taxa por excesso de emissões) = 

(Emissões em excesso x 1 000 EUR/g 

CO2/tkm) 

Or. en 
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Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Para o efeito, a Comissão deve 

assegurar a disponibilização, por parte dos 

fabricantes ou das autoridades nacionais, 

consoante o caso, de dados não pessoais 

sólidos relativos às emissões de CO2 e ao 

consumo de energia dos veículos pesados 

em condições reais. 

2. Para o efeito, a Comissão deve 

assegurar a disponibilização ao público, 

por parte dos fabricantes ou das 

autoridades nacionais, consoante o caso, de 

dados não pessoais sólidos relativos às 

emissões de CO2 e ao consumo de energia 

dos veículos pesados em condições reais, 

com base na normalização dos sistemas 

de recolha de dados existentes relativos a 

diversos tipos de utilização. Deve avaliar a 

viabilidade do ensaio das emissões de CO2 

em condições de condução reais com 

sistemas de medição de emissões portáteis. 

Or. en 
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Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até 31 de dezembro de 2022, a Comissão 

deve apresentar ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho um relatório sobre a eficácia 

do presente Regulamento, o objetivo de 

redução de emissões de CO2 a determinar 

para 2030 nos termos do artigo 1.º e a 

definição de objetivos de redução das 

emissões de CO2 para outros tipos de 

veículos pesados, incluindo reboques. Esse 

relatório deve incluir também uma 

avaliação da eficácia das modalidades 

relativas, nomeadamente, aos veículos sem 

emissões ou com baixas emissões – 

nomeadamente autocarros que tenham em 

conta as metas estabelecidas na Diretiva 

2009/33/CE30 – e ao regime de créditos de 

CO2, assim como da conveniência de 

prolongar a aplicação das mesmas a 2030 e 

anos subsequentes e, se necessário, ser 

acompanhado de uma proposta de alteração 

do presente regulamento. 

Até 31 de dezembro de 2022, a Comissão 

deve apresentar ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho um relatório sobre a eficácia 

do presente Regulamento, as metodologias 

para a contabilização das emissões em 

todo o ciclo de produção e utilização 

(«well-to-wheel»), o objetivo de redução 

de emissões de CO2 a determinar para 2030 

nos termos do artigo 1.º e a definição de 

objetivos de redução das emissões de CO2 

para outros tipos de veículos pesados, 

incluindo reboques, e as combinações de 

sistemas modulares europeus. A Comissão 

deve apresentar igualmente um relatório 

sobre os progressos realizados no 

estabelecimento de uma metodologia 

representativa para o cálculo das emissões 

durante o ciclo de vida. Esse relatório deve 

incluir também uma avaliação da eficácia 

das modalidades relativas, nomeadamente, 

aos veículos sem emissões ou com baixas 

emissões (nomeadamente autocarros), 

incluindo a sua definição, tendo 

simultaneamente em conta as metas 

estabelecidas na Diretiva 2009/33/CE30 – e 

ao regime de créditos de CO2, assim como 

da conveniência de prolongar a aplicação 

das mesmas a 2030 e anos subsequentes e, 
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se necessário, ser acompanhado de uma 

proposta de alteração do presente 

regulamento. No caso do relatório, a 

Comissão deve avaliar os principais 

parâmetros que influenciam o aumento 

da comercialização de grupos 

motopropulsores alternativos, tendo em 

conta os seguintes indicadores: 

 - expansão da infraestrutura de 

carregamento, 

 - autonomia dos veículos disponíveis 

(veículos elétricos a baterias, veículos 

híbridos recarregáveis [PHEV], veículos 

elétricos a pilhas de combustível FCEV, 

etc.), 

 - preços médios do petróleo e dos 

combustíveis, 

 - níveis de subsídios e incentivos não 

monetários, 

 - nível de contratação pública, etc. 

Or. en 
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Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Em 2022, a Comissão deve avaliar 

a eficácia das normas de emissão de CO2 

definidas no presente regulamento, em 

particular no tocante ao nível das reduções 

a atingir até 2030, às modalidades que 

devem estar disponíveis para cumprir e 

suplantar esse objetivo e à definição de 

objetivos de redução das emissões de CO2 

para outros tipos de veículos pesados, 

como camiões de menores dimensões, 

autocarros, camionetas e reboques. Essa 

avaliação deve igualmente incidir, 

estritamente para efeitos do presente 

regulamento, em veículos e combinações 

de veículos fora dos pesos e dimensões 

normais aplicáveis no transporte nacional, 

por exemplo conceitos modulares. 

(34) Em 2022, a Comissão deve avaliar 

a eficácia das normas de emissão de CO2 

definidas no presente regulamento, em 

particular no tocante ao nível das reduções 

a atingir até 2030, às modalidades que 

devem estar disponíveis para cumprir e 

suplantar esse objetivo e à definição de 

objetivos de redução das emissões de CO2 

para outros tipos de veículos pesados, 

como camiões de menores dimensões, 

camionetas e reboques. Essa avaliação 

deve igualmente incidir, estritamente para 

efeitos do presente regulamento, em 

veículos e combinações de veículos fora 

dos pesos e dimensões normais aplicáveis 

no transporte nacional, por exemplo 

conceitos modulares, no potencial de 

redução de emissões de CO2 destes 

veículos e de uma abordagem dos 

sistemas de transporte, assim como na 

possibilidade de incluir estes veículos ao 

abrigo do presente regulamento. 

Or. en 

 

 


