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Alteração 11
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O objectivo deverá ser o de reduzir o 
consumo energético total no sector dos 
transportes. Na redução do consumo total, 
convém atentar na redução das emissões 
dos automóveis de passageiros através de 
meios técnicos e, de um modo geral, na 
redução das necessidades de mobilidade. 
Há que considerar o objectivo de redução 
da necessidade de mobilidade em todos os 
domínios políticos, especialmente, no do 
ordenamento do território e dos sistemas 
de transportes públicos. A procura de 
mobilidade deve ser transferida da estrada 
para o caminho-de-ferro mediante o 
desenvolvimento da rede ferroviária. 
Importa também procurar influenciar o 
comportamento do consumidor, por 
exemplo, o estilo de condução.

Or. fi

Alteração 12
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em 24 de Outubro de 2007, o 
Parlamento Europeu aprovou uma 
resolução sobre a estratégia comunitária 
para a redução das emissões de CO2 dos 
automóveis de passageiros e dos veículos 
comerciais ligeiros.
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Or. en

Justificação

É necessário ter igualmente em conta a resolução aprovada pelo Parlamento Europeu sobre 
a redução das emissões de CO2.

Alteração 13
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Nas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o
objectivo comunitário de 120 g de 
CO2/km até 2012 e foi anunciado que a 
Comissão apresentaria uma proposta de 
quadro legislativo para alcançar o 
objectivo comunitário com base em 
reduções obrigatórias das emissões de 
CO2, a fim de cumprir o objectivo de 130 
g de CO2/km de emissões médias do 
parque de automóveis novos através de 
avanços na tecnologia dos motores dos 
veículos. Coerente com a abordagem 
adoptada no âmbito de compromissos 
voluntários assumidos pelos fabricantes,
esta abordagem integrada abrange os 
elementos que são tidos em conta na 
medição das emissões de CO2 dos 
automóveis de passageiros em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.° 
715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 
5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos. Uma redução adicional de 10 g 
de CO2/km, ou equivalente se 
tecnicamente necessário, será obtida 
através de outros avanços tecnológicos e 

(10) A fim de cumprir o compromisso 
assumido de forma autónoma pela União 
Europeia no sentido de atingir, pelo 
menos, uma redução de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa até 2020, são 
necessárias reduções ambiciosas das 
emissões de CO2 do sector dos 
transportes. Nesta perspectiva, é 
necessário um objectivo de 120 g de 
CO2/km até 2012 para as emissões médias 
do parque de automóveis novos através de 
avanços na tecnologia dos motores dos 
veículos, bem como objectivos 
vinculativos de longo prazo de 80 g de 
CO2/km em 2020 e 60 g de CO2/km em 
2025. Os objectivos de longo prazo 
proporcionam aos fabricantes de veículos 
a segurança jurídica a longo prazo de que 
necessitam para planear os investimentos 
em automóveis de passageiros com 
emissões reduzidas. Coerente com a 
abordagem adoptada no âmbito de 
compromissos voluntários assumidos pelos 
fabricantes, os objectivos abrangem os
elementos que são tidos em conta na 
medição das emissões de CO2 dos 
automóveis de passageiros em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Junho de 2007, relativo 
à homologação dos veículos a motor no 
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de um aumento na utilização de 
biocombustíveis. Além disso, o 
comportamento dos consumidores tem 
influência nas emissões gerais dos 
automóveis de passageiros, pelo que lhes 
deve ser disponibilizada informação sobre 
a conformidade dos automóveis novos de 
passageiros com os objectivos de emissões 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento.

que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais
(Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação 
relativa à reparação e manutenção de 
veículos. Além disso, o comportamento 
dos consumidores tem influência nas 
emissões gerais dos automóveis de 
passageiros, pelo que lhes deve ser 
disponibilizada informação sobre a 
conformidade dos automóveis novos de 
passageiros com os objectivos de emissões 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

120 gramas sem medidas adicionais em 2012 é a proposta original da Comissão, e a 
tecnologia que o permitirá é viável. Além disso, são necessários objectivos vinculativos a 
longo prazo para proporcionar aos fabricantes de automóveis a perspectiva de longo prazo 
de que precisam.

Alteração 14
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Nas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o 
objectivo comunitário de 120 g de 
CO2/km até 2012 e foi anunciado que a 
Comissão apresentaria uma proposta de 
quadro legislativo para alcançar o objectivo 
comunitário com base em reduções 
obrigatórias das emissões de CO2, a fim de 
cumprir o objectivo de 130 g de CO2/km 
de emissões médias do parque de 
automóveis novos através de avanços na 
tecnologia dos motores dos veículos.
Coerente com a abordagem adoptada no 
âmbito de compromissos voluntários 

(10) É necessária uma proposta de quadro 
legislativo para alcançar o objectivo 
comunitário com base em reduções 
obrigatórias das emissões de CO2, a fim de 
cumprir o objectivo de 120 g de CO2/km 
de emissões médias do parque de 
automóveis novos através de avanços na 
tecnologia dos motores dos veículos. Além 
disso, o comportamento dos consumidores 
tem influência nas emissões gerais dos 
automóveis de passageiros, pelo que lhes 
deve ser disponibilizada informação sobre
o desempenho dos veículos em matéria de 
emissões de CO2, incluindo a



PE407.904v01-00 6/207 AM\728751PT.doc

PT

assumidos pelos fabricantes, esta 
abordagem integrada abrange os 
elementos que são tidos em conta na 
medição das emissões de CO2 dos 
automóveis de passageiros em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Junho de 2007, 
relativo à homologação dos veículos a 
motor no que respeita às emissões dos 
veículos ligeiros de passageiros e 
comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso 
à informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos Uma redução
adicional de 10 g de CO2/km, ou 
equivalente se tecnicamente necessário, 
será obtida através de outros avanços 
tecnológicos e de um aumento na 
utilização de biocombustíveis. Além disso, 
o comportamento dos consumidores tem 
influência nas emissões gerais dos 
automóveis de passageiros, pelo que lhes 
deve ser disponibilizada informação sobre 
a conformidade dos automóveis novos de 
passageiros com os objectivos de emissões 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento.

contribuição de equivalente CO2 dos 
sistemas de climatização, e a 
conformidade dos automóveis novos de 
passageiros com os objectivos de emissões 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 15
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Nas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o 
objectivo comunitário de 120 g de 
CO2/km até 2012 e foi anunciado que a 
Comissão apresentaria uma proposta de 
quadro legislativo para alcançar o 
objectivo comunitário com base em 
reduções obrigatórias das emissões de 

(10) É necessária uma proposta de quadro 
legislativo com base em reduções 
obrigatórias das emissões de CO2, a fim de 
cumprir o objectivo comunitário de 120 g
de CO2/km até 2012 de emissões médias 
do parque de automóveis novos através de 
avanços na tecnologia dos motores dos 
veículos. Além disso, o comportamento 
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CO2, a fim de cumprir o objectivo de 130
g de CO2/km de emissões médias do 
parque de automóveis novos através de 
avanços na tecnologia dos motores dos 
veículos. Coerente com a abordagem 
adoptada no âmbito de compromissos 
voluntários assumidos pelos fabricantes, 
esta abordagem integrada abrange os 
elementos que são tidos em conta na 
medição das emissões de CO2 dos 
automóveis de passageiros em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Junho de 2007, 
relativo à homologação dos veículos a 
motor no que respeita às emissões dos 
veículos ligeiros de passageiros e 
comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso 
à informação relativa à reparação e 
manutenção de veículos Uma redução 
adicional de 10 g de CO2/km, ou 
equivalente se tecnicamente necessário, 
será obtida através de outros avanços 
tecnológicos e de um aumento na 
utilização de biocombustíveis. Além disso, 
o comportamento dos consumidores tem 
influência nas emissões gerais dos 
automóveis de passageiros, pelo que lhes 
deve ser disponibilizada informação sobre 
a conformidade dos automóveis novos de 
passageiros com os objectivos de emissões 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento.

dos consumidores tem influência nas 
emissões gerais dos automóveis de 
passageiros, pelo que lhes deve ser 
disponibilizada informação sobre a 
conformidade dos automóveis novos de 
passageiros com os objectivos de emissões 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

As propostas da Comissão fixam as emissões médias de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros em 130 g de CO2/km através de avanços nas tecnologias dos motores de 
veículos, complementados por medidas adicionais destinadas a uma redução de 10 g de 
CO2/km.  Esta alteração introduz o valor de 120 g, unicamente através de medidas 
relacionadas com a tecnologia dos veículos. Além de a tecnologia necessária estar 
disponível, o objectivo de 120 g de CO2/km já foi adiado por duas vezes. Por conseguinte, 
não há nenhuma razão para novos adiamentos. 
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Alteração 16
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Nas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o 
objectivo comunitário de 120 g de CO2/km 
até 2012 e foi anunciado que a Comissão 
apresentaria uma proposta de quadro 
legislativo para alcançar o objectivo 
comunitário com base em reduções 
obrigatórias das emissões de CO2, a fim de 
cumprir o objectivo de 130 g de CO2/km 
de emissões médias do parque de 
automóveis novos através de avanços na 
tecnologia dos motores dos veículos.
Coerente com a abordagem adoptada no 
âmbito de compromissos voluntários 
assumidos pelos fabricantes, esta 
abordagem integrada abrange os elementos 
que são tidos em conta na medição das 
emissões de CO2 dos automóveis de 
passageiros em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Junho de 2007, relativo à homologação 
dos veículos a motor no que respeita às 
emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) 
e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos Uma 
redução adicional de 10 g de CO2/km, ou 
equivalente se tecnicamente necessário, 
será obtida através de outros avanços 
tecnológicos e de um aumento na 
utilização de biocombustíveis. Além disso, 
o comportamento dos consumidores tem 
influência nas emissões gerais dos 
automóveis de passageiros, pelo que lhes 
deve ser disponibilizada informação sobre 
a conformidade dos automóveis novos de 
passageiros com os objectivos de emissões 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento.

(10) Nas comunicações foi proposta uma 
abordagem integrada com vista a atingir o 
objectivo comunitário de 120 g de CO2/km 
até 2012 e foi anunciado que a Comissão 
apresentaria uma proposta de quadro 
legislativo para alcançar o objectivo 
comunitário com base em reduções 
obrigatórias das emissões de CO2, a fim de 
cumprir o objectivo de 130 g de CO2/km 
de emissões médias do parque de 
automóveis novos através de avanços na 
tecnologia dos motores dos veículos.
Coerente com a abordagem adoptada no 
âmbito de compromissos voluntários 
assumidos pelos fabricantes, esta 
abordagem integrada abrange os elementos 
que são tidos em conta na medição das 
emissões de CO2 dos automóveis de 
passageiros em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Junho de 2007, relativo à homologação 
dos veículos a motor no que respeita às 
emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) 
e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos. Uma 
redução adicional de 10 g de CO2/km, ou 
equivalente se tecnicamente necessário, 
será obtida através de outros avanços 
tecnológicos e de um aumento na 
utilização de biocombustíveis sustentáveis.
Além disso, o comportamento dos 
consumidores tem influência nas emissões 
gerais dos automóveis de passageiros, pelo 
que lhes deve ser disponibilizada 
informação sobre a conformidade dos 
automóveis novos de passageiros com os 
objectivos de emissões estabelecidos ao 
abrigo do presente regulamento.
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Or. en

Alteração 17
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Nos seus pareceres sobre a 
comunicação da Comissão, de 7 de 
Fevereiro de 2007, o Parlamento Europeu 
salientou que, para o desenvolvimento de 
novos tipos de automóveis de passageiros, 
são necessários entre cinco a sete anos e 
solicita, por conseguinte, à Comissão que 
não fixe objectivos obrigatórios definitivos 
em matéria de emissões de CO2 para uma 
data anterior a 2015.

Or. de

Justificação

Devido aos ciclos de desenvolvimento e produção da indústria automóvel de cinco a sete 
anos, apenas é possível fixar um objectivo vinculativo a partir de 2015. Um prazo anterior a 
essa data não corresponderia à realidade económica.

Alteração 18
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os veículos com emissões zero 
reduzem a nossa dependência em relação 
aos combustíveis fósseis. Embora a 
produção de combustível para veículos 
com emissões zero dê origem a emissões 
de CO2, estes veículos têm um melhor 
desempenho em termos de redução dos 
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gases com efeito de estufa do que os 
veículos com motor de combustão interna. 
O desenvolvimento e a produção destes 
veículos, como os automóveis eléctricos 
ou os automóveis a hidrogénio, devem, 
portanto, ser incentivados através da 
exigência de que, a partir de 2020, pelo 
menos 8% dos veículos novos sejam 
veículos com emissões zero.

Or. en

Justificação

Existem, desde há vários anos, diversos veículos com emissões zero, tais como veículos 
eléctricos ou híbridos, tendo sido desenvolvidos por muitos fabricantes, mas, até à data, estes 
veículos não foram comercializados em grande escala. É necessário incentivar a sua 
produção.

Alteração 19
Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a massa, pelo facto de 
proporcionar uma correlação satisfatória 
com as actuais emissões, resultando 
portanto em objectivos mais realistas e 
neutros em termos de concorrência, e de 
os dados relativos à massa estarem 
facilmente disponíveis. Deverão contudo 
ser recolhidos dados sobre o parâmetro de 
utilidade alternativo que seria a superfície 
de apoio das rodas (largura de via 

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a superfície de apoio das 
rodas (largura de via multiplicada pela 
distância entre eixos), pelo facto de 
proporcionar melhores incentivos à 
redução do peso dos veículos do que o 
parâmetro alternativo da massa. De 
qualquer modo, deverão ser recolhidos 
dados sobre o parâmetro que seria a
superfície de apoio das rodas, a fim de 
facilitar avaliações a mais longo prazo da 
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multiplicada pela distância entre eixos), a 
fim de facilitar avaliações a mais longo 
prazo da abordagem baseada na utilidade.
No estabelecimento dos objectivos, deverá 
ter-se em conta a evolução projectada da 
massa dos automóveis novos até 2012 e 
deverão ser evitados potenciais incentivos 
ao aumento da massa dos veículos apenas 
com o intuito de beneficiar de um 
consequente aumento do objectivo de 
redução das emissões de CO2. Por 
conseguinte, ao definir os objectivos para 
2012, deverá ter-se em conta a possível 
evolução futura do aumento autónomo da 
massa dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE.
Finalmente, a diferenciação dos objectivos 
deverá incentivar reduções das emissões a 
realizar em todas as categorias de 
automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

abordagem baseada na utilidade. No 
estabelecimento dos objectivos, deverá ter-
se em conta a evolução projectada da 
massa e da superfície de apoio das rodas
dos automóveis novos até 2012 e deverão 
ser evitados potenciais incentivos ao 
aumento da massa ou da superfície de 
apoio das rodas dos veículos apenas com o 
intuito de beneficiar de um consequente 
aumento do objectivo de redução das 
emissões de CO2. Por conseguinte, ao 
definir os objectivos para 2012, deverá ter-
se em conta a possível evolução futura do 
aumento autónomo da massa, bem como a 
possível evolução futura do aumento 
autónomo da superfície de apoio das 
rodas, dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE.
Finalmente, a diferenciação dos objectivos 
deverá incentivar reduções das emissões a 
realizar em todas as categorias de 
automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de usar um parâmetro baseado na "massa" penalizará os 
fabricantes que produzem veículos mais leves.  Isto está profundamente errado.  A redução 
do peso é um dos meios mais importantes de reduzir o CO2.  O parâmetro deve basear-se na 
"superfície de apoio das rodas".

Alteração 20
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
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satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a massa, pelo facto de 
proporcionar uma correlação satisfatória 
com as actuais emissões, resultando 
portanto em objectivos mais realistas e 
neutros em termos de concorrência, e de 
os dados relativos à massa estarem 
facilmente disponíveis. Deverão contudo 
ser recolhidos dados sobre o parâmetro de 
utilidade alternativo que seria a superfície 
de apoio das rodas (largura de via 
multiplicada pela distância entre eixos), a 
fim de facilitar avaliações a mais longo 
prazo da abordagem baseada na utilidade.
No estabelecimento dos objectivos, deverá 
ter-se em conta a evolução projectada da 
massa dos automóveis novos até 2012 e 
deverão ser evitados potenciais incentivos 
ao aumento da massa dos veículos apenas 
com o intuito de beneficiar de um 
consequente aumento do objectivo de 
redução das emissões de CO2. Por 
conseguinte, ao definir os objectivos para 
2012, deverá ter-se em conta a possível 
evolução futura do aumento autónomo da 
massa dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE.
Finalmente, a diferenciação dos objectivos 
deverá incentivar reduções das emissões a 
realizar em todas as categorias de 
automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a superfície de apoio das 
rodas (largura de via multiplicada pela 
distância entre eixos), pelo facto de 
proporcionar melhores incentivos à 
redução das dimensões dos veículos do 
que o parâmetro alternativo da massa. De 
qualquer modo, deverão ser recolhidos 
dados sobre o parâmetro que seria a
superfície de apoio das rodas, a fim de 
facilitar avaliações a mais longo prazo da 
abordagem baseada na utilidade. No 
estabelecimento dos objectivos, deverá 
ter-se em conta a evolução projectada da 
massa e da superfície de apoio das rodas
dos automóveis novos até 2012 e deverão 
ser evitados potenciais incentivos ao 
aumento da massa ou da superfície de 
apoio das rodas dos veículos apenas com o 
intuito de beneficiar de um consequente 
aumento do objectivo de redução das 
emissões de CO2. Por conseguinte, ao 
definir os objectivos para 2012, deverá 
ter-se em conta a possível evolução futura 
do aumento autónomo da massa, bem 
como a possível evolução futura do 
aumento autónomo da superfície de apoio 
das rodas, dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE.
Finalmente, a diferenciação dos objectivos 
deverá incentivar reduções das emissões a 
realizar em todas as categorias de 
automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

Or. en

Justificação

O parâmetro relativo à massa deve ser substituído pelo parâmetro relativo à superfície de 
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apoio das rodas para evitar que o regulamento dê preferência a certas tecnologias de 
redução de CO2 (como a "dieselização" ou a hibridação) em detrimento de outras. O 
parâmetro "superfície de apoio das rodas" também é preferível em termos de segurança 
regulamentar, pois as alterações futuras não deverão ser tão sensíveis como as que poderão 
incidir sobre a massa.

Alteração 21
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a massa, pelo facto de 
proporcionar uma correlação satisfatória 
com as actuais emissões, resultando 
portanto em objectivos mais realistas e 
neutros em termos de concorrência, e de 
os dados relativos à massa estarem 
facilmente disponíveis. Deverão contudo 
ser recolhidos dados sobre o parâmetro de 
utilidade alternativo que seria a superfície 
de apoio das rodas (largura de via 
multiplicada pela distância entre eixos), a 
fim de facilitar avaliações a mais longo 
prazo da abordagem baseada na utilidade.
No estabelecimento dos objectivos, deverá 
ter-se em conta a evolução projectada da 
massa dos automóveis novos até 2012 e 
deverão ser evitados potenciais incentivos 
ao aumento da massa dos veículos apenas 
com o intuito de beneficiar de um 
consequente aumento do objectivo de 
redução das emissões de CO2. Por 
conseguinte, ao definir os objectivos para 
2012, deverá ter-se em conta a possível 
evolução futura do aumento autónomo da 

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a superfície de apoio das 
rodas (largura de via multiplicada pela 
distância entre eixos), pelo facto de 
proporcionar melhores incentivos à 
redução das dimensões dos veículos do 
que o parâmetro alternativo da massa. 
Deverão ser recolhidos dados sobre o 
parâmetro que seria a superfície de apoio 
das rodas, a fim de facilitar avaliações a 
mais longo prazo da abordagem baseada na 
utilidade. No estabelecimento dos 
objectivos, deverá ter-se em conta a 
evolução projectada da massa e da 
superfície de apoio das rodas dos 
automóveis novos até 2012 e deverão ser 
evitados potenciais incentivos ao aumento 
da massa ou da superfície de apoio das 
rodas dos veículos apenas com o intuito de 
beneficiar de um consequente aumento do 
objectivo de redução das emissões de CO2.
Por conseguinte, ao definir os objectivos 
para 2012, deverá ter-se em conta a 
possível evolução futura do aumento 
autónomo da massa, bem como a possível 
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massa dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE.
Finalmente, a diferenciação dos objectivos 
deverá incentivar reduções das emissões a 
realizar em todas as categorias de 
automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

evolução futura do aumento autónomo da 
superfície de apoio das rodas, dos veículos 
produzidos pelos fabricantes e vendidos no 
mercado da UE. Finalmente, a 
diferenciação dos objectivos deverá 
incentivar reduções das emissões a realizar 
em todas as categorias de automóveis, 
reconhecendo simultaneamente que podem 
ser obtidas maiores reduções de emissões 
em veículos mais pesados.

Or. en

Justificação

As normas baseadas na superfície de apoio das rodas deixam mais opções em aberto aos 
fabricantes de veículos para reduzir as emissões de CO2, e não penalizam a redução de peso 
como opção para garantir a conformidade.

Alteração 22
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a massa, pelo facto de 
proporcionar uma correlação satisfatória 
com as actuais emissões, resultando 
portanto em objectivos mais realistas e 
neutros em termos de concorrência, e de 
os dados relativos à massa estarem 
facilmente disponíveis. Deverão contudo 
ser recolhidos dados sobre o parâmetro de 
utilidade alternativo que seria a superfície 
de apoio das rodas (largura de via 

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
utilidade dos automóveis numa base linear.
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a superfície de apoio das 
rodas (largura de via multiplicada pela 
distância entre eixos) após 2012. Deverão 
ser recolhidos dados sobre o parâmetro da 
superfície de apoio das rodas, a fim de
diferenciar os objectivos médios a partir 
de 2013. No estabelecimento dos 
objectivos, deverá ter-se em conta a 
evolução projectada da massa dos 
automóveis novos até 2012 e deverão ser 
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multiplicada pela distância entre eixos), a 
fim de facilitar avaliações a mais longo 
prazo da abordagem baseada na utilidade.
No estabelecimento dos objectivos, deverá 
ter-se em conta a evolução projectada da 
massa dos automóveis novos até 2012 e 
deverão ser evitados potenciais incentivos 
ao aumento da massa dos veículos apenas 
com o intuito de beneficiar de um 
consequente aumento do objectivo de 
redução das emissões de CO2. Por 
conseguinte, ao definir os objectivos para 
2012, deverá ter-se em conta a possível 
evolução futura do aumento autónomo da 
massa dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE.
Finalmente, a diferenciação dos objectivos 
deverá incentivar reduções das emissões a 
realizar em todas as categorias de 
automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

evitados potenciais incentivos ao aumento 
da massa dos veículos apenas com o intuito 
de beneficiar de um consequente aumento 
do objectivo de redução das emissões de 
CO2. Por conseguinte, ao definir os 
objectivos para 2012, deverá ter-se em 
conta a possível evolução futura do 
aumento autónomo da massa dos veículos 
produzidos pelos fabricantes e vendidos no 
mercado da UE. Finalmente, a 
diferenciação dos objectivos deverá 
incentivar reduções das emissões a realizar 
em todas as categorias de automóveis, 
reconhecendo simultaneamente que podem 
ser obtidas maiores reduções de emissões 
em veículos mais pesados.

Or. en

Justificação

Os dados sobre a superfície de apoio das rodas estarão disponíveis a partir de 2010 e 
deverão ser utilizados para diferenciar os objectivos médios a partir de 2012.

Alteração 23
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 

(12) A fim de manter a diversidade do 
mercado automóvel e a sua capacidade de 
satisfazer as diferentes necessidades dos 
consumidores, os objectivos de emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
deverão ser definidos em função da 
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utilidade dos automóveis numa base linear. 
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a massa, pelo facto de 
proporcionar uma correlação satisfatória 
com as actuais emissões, resultando 
portanto em objectivos mais realistas e 
neutros em termos de concorrência, e de os 
dados relativos à massa estarem facilmente 
disponíveis. Deverão contudo ser 
recolhidos dados sobre o parâmetro de 
utilidade alternativo que seria a superfície 
de apoio das rodas (largura de via 
multiplicada pela distância entre eixos), a 
fim de facilitar avaliações a mais longo 
prazo da abordagem baseada na utilidade. 
No estabelecimento dos objectivos, deverá 
ter-se em conta a evolução projectada da 
massa dos automóveis novos até 2012 e 
deverão ser evitados potenciais incentivos 
ao aumento da massa dos veículos apenas 
com o intuito de beneficiar de um 
consequente aumento do objectivo de 
redução das emissões de CO2. Por 
conseguinte, ao definir os objectivos para 
2012, deverá ter-se em conta a possível 
evolução futura do aumento autónomo da 
massa dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE. 
Finalmente, a diferenciação dos objectivos 
deverá incentivar reduções das emissões a 
realizar em todas as categorias de 
automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

utilidade dos automóveis numa base linear. 
Para descrever essa utilidade, o parâmetro 
mais adequado é a massa, pelo facto de 
proporcionar uma correlação satisfatória 
com as actuais emissões, resultando 
portanto em objectivos mais realistas e 
neutros em termos de concorrência, e de os 
dados relativos à massa estarem facilmente 
disponíveis. Deverão contudo ser 
recolhidos dados sobre o parâmetro de 
utilidade alternativo que seria a superfície 
de apoio das rodas (largura de via 
multiplicada pela distância entre eixos), a 
fim de facilitar avaliações a mais longo 
prazo da abordagem baseada na utilidade. 
No estabelecimento dos objectivos, deverá 
ter-se em conta a evolução projectada da 
massa dos automóveis novos até 2015 e 
deverão ser evitados potenciais incentivos 
ao aumento da massa dos veículos apenas 
com o intuito de beneficiar de um 
consequente aumento do objectivo de 
redução das emissões de CO2.  Por 
conseguinte, ao definir os objectivos para 
2015, deverá ter-se em conta a possível 
evolução futura do aumento autónomo da 
massa dos veículos produzidos pelos 
fabricantes e vendidos no mercado da UE.  
Finalmente, a diferenciação dos objectivos 
deverá incentivar reduções das emissões a 
realizar em todas as categorias de 
automóveis, reconhecendo 
simultaneamente que podem ser obtidas 
maiores reduções de emissões em veículos 
mais pesados.

Or. de

Justificação

Devido aos ciclos de desenvolvimento e produção da indústria automóvel de cinco a sete 
anos, apenas é possível fixar um objectivo vinculativo a partir de 2015. Um prazo anterior a 
essa data não corresponderia à realidade económica.
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Alteração 24
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objectivo do presente regulamento é 
criar incentivos para que a indústria 
automóvel invista em novas tecnologias. O 
regulamento promove activamente a 
eco-inovação e tem em conta a evolução 
tecnológica futura. Desta forma, é 
promovida a competitividade da indústria 
europeia e a criação de mais empregos de 
qualidade.

(13) O objectivo do presente regulamento é 
criar incentivos para que a indústria 
automóvel invista em novas tecnologias. O 
regulamento promove activamente a 
eco-inovação e tem em conta a evolução 
tecnológica futura. Em particular, deve 
promover-se o desenvolvimento de 
veículos eléctricos e híbridos, na medida 
em que produzem significativamente 
menos emissões do que os automóveis de 
passageiros tradicionais. Desta forma, é 
promovida a competitividade da indústria 
europeia e a criação de mais empregos de 
qualidade.

Or. fi

Alteração 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objectivo do presente regulamento é 
criar incentivos para que a indústria 
automóvel invista em novas tecnologias. O 
regulamento promove activamente a 
eco-inovação e tem em conta a evolução 
tecnológica futura. Desta forma, é 
promovida a competitividade da indústria 
europeia e a criação de mais empregos de 
qualidade.

(13) O objectivo do presente regulamento é 
criar incentivos para que a indústria 
automóvel invista em novas tecnologias. O 
regulamento promove activamente a 
eco-inovação e tem em conta a evolução 
tecnológica futura. Desta forma, é 
promovida a competitividade da indústria 
europeia e a criação de mais empregos de 
qualidade. A Comissão pode avaliar se é 
oportuno incluir as medidas de 
eco-inovação aquando da revisão dos 
procedimentos e testes referidos no n.º 3 
do artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 
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715/2007, tendo em conta os impactos 
técnicos e económicos.

Or. en

Alteração 26
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Reconhecendo que são 
extremamente elevados os custos da 
investigação e do desenvolvimento e os 
custos unitários de produção das 
primeiras gerações de tecnologias de 
automóveis com emissões muito baixas de 
CO2 que serão introduzidas no mercado 
no seguimento da sua entrada em vigor, a 
título provisório, o presente regulamento 
inclui igualmente disposições específicas 
destinadas a acelerar a introdução no 
mercado europeu de veículos com 
emissões muito baixas de CO2 na fase 
inicial de comercialização.

Or. en

Alteração 27
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de atingir os seus objectivos 
em matéria de alterações climáticas, a 
União Europeia deve visar garantir uma 
mobilidade isenta de CO2 num futuro 
próximo. Os fabricantes de automóveis 
devem ter como objectivo obter, até 2050, 
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automóveis de passageiros com emissões 
zero.

Or. en

Justificação

Só com objectivos claros e ambiciosos de longo prazo é que a UE poderá 
tornar-se/permanecer líder mundial em matéria de tecnologias automóveis limpas.

Alteração 28
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A utilização de combustíveis 
alternativos pode oferecer reduções 
significativas de CO2 "da jazida à 
estrada". Por conseguinte, o presente 
regulamento inclui disposições específicas 
destinadas a promover a introdução 
continuada no mercado europeu de 
veículos alimentados a combustíveis 
alternativos.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de veículos que possam utilizar combustíveis alternativos deve ser 
promovido. Uma vez que os combustíveis alternativos oferecem possibilidades de reduzir 
significativamente as emissões de CO2 "da jazida à estrada", o parque automóvel deve ser 
adaptado para permitir a utilização desses combustíveis.
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Alteração 29
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Reconhecendo o facto de que os 
biocombustíveis podem oferecer reduções 
significativas de CO2 "da jazida à 
estrada", e que os fabricantes de 
automóveis podem oferecer veículos com 
capacidade para serem alimentados quer 
a combustíveis convencionais quer a 
combustíveis alternativos para permitir a 
transição para estes combustíveis com 
emissões reduzidas de CO2, o presente 
regulamento inclui disposições específicas 
destinadas a promover a introdução 
continuada no mercado europeu de 
veículos "flex-fuel" a etanol.

Or. en

Justificação

Os fornecedores de combustíveis têm tendência para não assegurar infra-estruturas para 
biocombustíveis enquanto não houver suficiente procura. A tecnologia "flex-fuel", com a 
possibilidade de propelir automaticamente os veículos com uma combinação de gasolina e 
biocombustíveis, é uma forma de abrir o mercado aos biocombustíveis. A par com os futuros 
critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis e uma tecnologia dos veículos mais 
eficiente, esta é uma de várias formas de reduzir as emissões de CO2.

Alteração 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Reconhecendo o facto de que os 
biocombustíveis podem oferecer reduções 
significativas de CO2 "da jazida à 
estrada", e que os fabricantes podem 
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oferecer veículos com capacidade para 
serem alimentados quer a combustíveis 
convencionais quer a combustíveis 
alternativos para permitir a transição 
para estes combustíveis com emissões 
reduzidas de CO2, o presente regulamento 
inclui disposições específicas destinadas a 
promover a introdução continuada no 
mercado europeu de veículos alimentados 
a combustíveis alternativos.

Or. en

Justificação

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, car manufacturers develop alternative fuel 
vehicles that automatically sense and operate on combinations of petroleum and biofuels. 
This additional technological capability, positions these vehicles for the duration of their 
lifetime (average 12 years) to operate on biofuels. As these biofuels become more widely 
available, this could contribute to a very significant redcution in CO2 emissions from the 
vehicule fleet on a well to wheels basis. The EU is currently putting in placing criteria for 
biofuels to ensure their sustainability.

Alteração 31
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Reconhecendo o facto de que os 
biocombustíveis podem oferecer reduções 
significativas de CO2 "da jazida à 
estrada", e que os fabricantes podem 
oferecer veículos com capacidade para 
serem alimentados quer a combustíveis 
convencionais quer a combustíveis 
alternativos para permitir a transição 
para estes combustíveis com emissões 
reduzidas de CO2, o presente regulamento 
inclui disposições específicas destinadas a 
promover a introdução continuada no 
mercado europeu de veículos alimentados 
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a combustíveis alternativos.

Or. en

Justificação

O objectivo de emissões não estabelece qualquer diferença entre CO2 fóssil e biológico. Se a 
legislação visa reduzir a contribuição antropogénica de CO2 para a atmosfera, o objectivo 
deve consistir em encontrar alternativas aos combustíveis fósseis. A maneira mais fácil de os 
fabricantes respeitarem a legislação proposta é a transição para os motores a diesel. Porém, 
a legislação deve igualmente permitir soluções de combustíveis alternativos, que actualmente 
podem ter dificuldades em cumprir a legislação, apesar de assegurarem uma redução de 
CO2 "da jazida à estrada".

Alteração 32
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Tendo em consideração que os 
biocombustíveis podem permitir uma 
redução significativa das emissões de CO2 
durante todo o ciclo de vida do 
combustível ("do poço à roda") e que os 
fabricantes de automóveis podem superar 
a transição para estes combustíveis de 
baixo teor de carbono fornecendo veículos 
que funcionam com combustíveis tanto 
convencionais como alternativos, o 
presente regulamento contém disposições 
que favorecem a venda de veículos que 
permitem a substituição de combustíveis 
(“flex-fuel”) no mercado europeu.

Or. de

Justificação

A indústria petroleira criará uma infraestrutura completa de fornecimento dos novos 
combustíveis somente quando houver uma procura suficiente. Para fazer face a este 
problema, os fabricantes de automóveis equipam os seus veículos com uma tecnologia que 
funciona com qualquer combinação de gasolina e biocombustível, dado que a proporção da 



AM\728751PT.doc 23/207 PE407.904v01-00

PT

mistura é reconhecida automaticamente através de um sensor. Graças a este equipamento 
técnico suplementar, o veículo pode funcionar com biocombustível durante o seu ciclo de 
vida (cerca de 12 anos), o que poderá contribuir para reduções significativas das emissões de 
CO2.

Alteração 33
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) De acordo com a política 
comunitária de ajuda a pessoas com 
deficiência, devem ser excluídos do 
âmbito do presente regulamento os 
veículos para fins especiais aos quais são 
aplicáveis requisitos específicos para fins 
de homologação, incluindo veículos 
fabricados especificamente para fins 
comerciais a fim de permitir a utilização 
de cadeiras de rodas dentro dos veículos.

Suprimido

Or. de

Justificação

O regulamento estabelece um valor de emissões médias a ser cumprido pelos fabricantes e 
não uma norma obrigatória a ser respeitada pelos veículos novos como no caso das normas 
EURO. Seria supérfluo criar no presente regulamento derrogações para os veículos para fins 
especiais, conforme existem para as normas EURO, uma vez que os veículos com elevadas 
emissões de CO2 poderiam ser contabilizados como veículos com baixas emissões de CO2.

Alteração 34
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) De acordo com a política comunitária 
de ajuda a pessoas com deficiência, devem 
ser excluídos do âmbito do presente 

(16) De acordo com a política comunitária 
de ajuda a pessoas com deficiência, devem 
ser excluídos do âmbito do presente 
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regulamento os veículos para fins especiais 
aos quais são aplicáveis requisitos 
específicos para fins de homologação, 
incluindo veículos fabricados 
especificamente para fins comerciais a fim 
de permitir a utilização de cadeiras de 
rodas dentro dos veículos.

regulamento os veículos para fins especiais 
aos quais são aplicáveis requisitos 
específicos para fins de homologação ou os
veículos fabricados especificamente para 
fins comerciais a fim de permitir a 
utilização de cadeiras de rodas dentro dos 
veículos.

Or. en

Justificação

A fim de permitir que os veículos construídos especificamente para transportar cadeiras de 
rodas dentro do veículo, que não estejam homologados como veículos acessíveis a cadeiras 
de rodas, mas tenham homologação europeia de veículo completo (EWVTA), sejam excluídos 
do âmbito de aplicação da presente legislação. As presentes alterações viabilizarão uma 
situação de paridade para todos os veículos acessíveis em cadeiras de rodas, no âmbito do 
regulamento em apreço. Tal seria conforme à política comunitária de apoio às pessoas 
portadoras de deficiência.

Alteração 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A fim de promover a introdução no 
mercado de automóveis com um teor de 
dióxido carbono nulo ou reduzido, estes 
veículos contarão três vezes e uma vez e 
meia respectivamente para o cálculo da 
média de emissões específicas de CO2, até 
2015 inclusivamente.

Or. de

Justificação

No caso dos veículos particularmente inovadores, com um teor de carbono reduzido ou nulo, 
é necessário introduzir um bónus pela inovação para que este tipo de veículos surja mais 
rapidamente no mercado.
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Alteração 36
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A Directiva 2007/46/CE estabelece 
que os fabricantes devem emitir um 
certificado de conformidade que 
acompanhará cada automóvel novo de 
passageiros e que os Estados-Membros só 
permitirão a matrícula e a entrada em 
circulação de um automóvel novo de 
passageiros se o mesmo for acompanhado 
de um certificado de conformidade válido. 
Os dados recolhidos pelos Estados-
Membros deverão ser coerentes com o 
certificado de conformidade emitido pelo 
fabricante relativamente ao automóvel de 
passageiros em causa.

(21) A Directiva 2007/46/CE estabelece 
que os fabricantes devem emitir um 
certificado de conformidade que 
acompanhará cada automóvel novo de 
passageiros e que os Estados-Membros só 
permitirão a matrícula e a entrada em 
circulação de um automóvel novo de 
passageiros se o mesmo for acompanhado 
de um certificado de conformidade válido. 
Os dados recolhidos pelos Estados-
Membros deverão ser coerentes com o 
certificado de conformidade emitido pelo 
fabricante relativamente ao automóvel de 
passageiros em causa e deverão basear-se 
unicamente nesta referência. Caso os 
Estados-Membros, por razões justificadas, 
não utilizem o certificado de 
conformidade para concluir o processo de 
registo e de entrada em circulação de um 
automóvel novo de passageiros, deverão 
aplicar as medidas necessárias para 
assegurar o rigor apropriado no processo 
de monitorização. Deverá ser criada uma 
base de dados normalizada comum 
europeia para os dados relativos ao 
certificado de conformidade. Essa base 
deverá ser utilizada como referência 
única para permitir aos Estados-Membros 
uma manutenção mais fácil dos seus 
dados relativos ao registo quando os 
veículos forem matriculados pela primeira 
vez. A Comissão deverá assegurar a 
utilização da rede electrónica pelos 
Estados-Membros, tal como demonstrado 
no projecto REGNET, que prevê uma 
maior simplificação do intercâmbio dos 
dados relativos ao registo, como no caso 
das emissões de CO2, tendo em vista uma 
monitorização rigorosa. Além disso, a fim 
de permitir que os fabricantes respondam 
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à evolução do mercado, a Comissão 
deverá, o mais tardar até 30 de Agosto de 
cada ano de vigilância, disponibilizar a 
cada fabricante um relatório intercalar 
sobre as operações de acompanhamento 
relativo ao ano em questão.

Or. en

Justificação

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member States 
do not use this document. Therefore, a central European database for the collection of such 
data should be established. This would also allow manufacturers to provide timely updates in 
case of technical changes to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what 
the official CO2 figure will be and hence the Commission’s provisional calculations must be 
on a half-year basis.

Alteração 37
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A Directiva 2007/46/CE estabelece 
que os fabricantes devem emitir um 
certificado de conformidade que 
acompanhará cada automóvel novo de 
passageiros e que os Estados-Membros só 
permitirão a matrícula e a entrada em 
circulação de um automóvel novo de 
passageiros se o mesmo for acompanhado 
de um certificado de conformidade válido. 
Os dados recolhidos pelos Estados-
Membros deverão ser coerentes com o 
certificado de conformidade emitido pelo 
fabricante relativamente ao automóvel de 
passageiros em causa.

(21) A Directiva 2007/46/CE estabelece 
que os fabricantes devem emitir um 
certificado de conformidade que 
acompanhará cada automóvel novo de 
passageiros e que os Estados-Membros só 
permitirão a matrícula e a entrada em 
circulação de um automóvel novo de 
passageiros se o mesmo for acompanhado 
de um certificado de conformidade válido. 
Os dados recolhidos pelos Estados-
Membros deverão ser coerentes com o 
certificado de conformidade emitido pelo 
fabricante relativamente ao automóvel de 
passageiros em causa e deverão basear-se 
unicamente nesta referência. Caso os 
Estados-Membros, por razões justificadas, 
não utilizem o certificado de 
conformidade para concluir o processo de 
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registo e de entrada em circulação de um 
automóvel novo de passageiros, deverão 
aplicar as medidas necessárias para 
assegurar o rigor apropriado no processo 
de monitorização. Deverá haver uma base 
de dados normalizada comum europeia 
para os dados relativos ao certificado de 
conformidade. Essa base deverá ser 
utilizada como referência única para 
permitir aos Estados-Membros uma 
manutenção mais fácil dos seus dados 
relativos ao registo quando os veículos 
forem matriculados pela primeira vez. A 
Comissão deverá assegurar a utilização 
da rede electrónica pelos 
Estados-Membros, tal como demonstrado 
no projecto REGNET, que prevê uma 
maior simplificação do intercâmbio dos 
dados relativos ao registo, como no caso 
das emissões de CO2, tendo em vista uma 
monitorização rigorosa. Além disso, a fim 
de permitir que os fabricantes respondam 
à evolução do mercado, a Comissão 
deverá, o mais tardar até 30 de Agosto de 
cada ano de vigilância, disponibilizar a 
cada fabricante um relatório intercalar 
sobre as operações de acompanhamento 
relativo ao ano em questão.

Or. en

Justificação

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member States 
do not use this document. Therefore, a central European database for the collection of such 
data should be established. This would also allow manufacturers to provide timely updates in 
case of technical changes to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what 
the official CO2 figure will be and hence the Commission’s provisional calculations must be 
on a half-year basis.
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Alteração 38
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá ser semelhante aos prémios 
fixados para os sectores industriais ao
abrigo do regime de comércio de emissões 
da União Europeia. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

Or. pl

Justificação

As sanções por emissões excessivas são injustamente desproporcionadas em comparação 
com as de outros sectores: O prémio de 95 euros/g previsto na proposta para 2015 
(equivalente a 475 euros/t) é, na realidade, quase cinco vezes superior ao prémio de 100 
euros previsto no regime de comércio de emissões.
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Alteração 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes.
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. A fim 
de proporcionar um incentivo suficiente 
para a adopção de medidas de redução das 
emissões específicas de CO2 dos 
automóveis de passageiros, – embora 
garantido simultaneamente a 
proporcionalidade e a consistência das 
penalizações face a outros instrumentos 
de redução das emissões de CO2, em 
comparação com outros sectores que 
também emitem CO2 – o nível do prémio 
sobre as emissões excedentárias baseia-se 
no valor a fixar no quadro do sistema 
europeu de comércio dos direitos de 
emissão.

Or. de



PE407.904v01-00 30/207 AM\728751PT.doc

PT

Alteração 40
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar 
um incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. Este 
prémio deverá de ser equivalente aos 
prémios pagos em outros sectores no 
quadro do sistema de comércio dos 
direitos de emissão na UE. Os montantes 
do prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

Or. es

Justificação

As penalizações ou pagamentos compensatórios propostos são desproporcionados quando 
comparados com outros sectores industriais. As actuais penalizações seriam equivalentes a 
475 €/t para o ano 2015; ora, se as compararmos com outros sectores abrangidos pelo 
Sistema Europeu de Comércio dos Direitos de Emissão, as penalizações seriam de 20 a 40 
€/t, com penalizações adicionais de 100€/t (em caso de incumprimento) e a promoção de 
veículos de transporte eficientes de um ponto de vista energético seria de 20€/t.
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Alteração 41
Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2015. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser redistribuídos aos fabricantes 
ou, no caso de um agrupamento, ao gestor 
do agrupamento com emissões específicas 
médias de CO2 inferiores à meta definida 
e proporcionalmente à estimativa das 
poupanças totais realizadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração confirma o calendário acordado pelo Parlamento em Outubro de 2007 e 
deverá ser associada à meta, mais ambiciosa do ponto de vista ambiental, de redução das 
emissões médias para 125 g CO2/km. A partir de 2015 deveriam ser introduzidas coimas, que 
deveriam aumentar anualmente. As receitas provenientes dos fabricantes de automóveis que 
não cumprem o objectivo previsto deveriam ser redistribuídas aos fabricantes de automóveis 
com níveis mais baixos de emissões, muitos dos quais trabalham com margens de lucro 
inferiores pelo facto de seguirem uma estratégia mais benéfica do ponto de vista ambiental.
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Alteração 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos numa base realista e 
exequível. Os montantes do prémio sobre 
as emissões excedentárias deverão ser 
considerados receitas do orçamento da 
União Europeia e utilizados para reforçar 
o apoio a actividades de investigação e 
inovação com vista a reduzir as emissões 
de CO2 no sector automóvel.

Or. en
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Alteração 43
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá ser superior 
aos custos tecnológicos para todos os 
fabricantes. Os montantes do prémio sobre 
as emissões excedentárias deverão ser 
considerados receitas do orçamento da 
União Europeia. Os montantes do prémio 
sobre as emissões excedentárias deverão 
ser considerados receitas do orçamento da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 44
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos (22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
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objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. A fim 
de proporcionar um incentivo suficiente 
para a adopção de medidas de redução das 
emissões específicas de CO2 dos 
automóveis de passageiros, o prémio 
deverá reflectir os custos tecnológicos. Os 
montantes do prémio sobre as emissões 
excedentárias deverão ser considerados 
receitas do orçamento da União Europeia.

Or. de

Justificação

Apenas pode existir uma inclusão gradual.  A inclusão gradual aplicada a toda a frota de 
automóveis permite ao fabricante ter flexibilidade para se adaptar ao valor de emissões 
médias. Caso os fabricantes não consigam cumprir o valor das emissões médias, deverão 
pagar, a partir de 2012, 95 euros por grama sobre as emissões excedentárias. 

Alteração 45
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias de CO2 sejam 
superiores às permitidas ao abrigo do 
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presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil a partir de 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

presente regulamento devem pagar um 
prémio sobre as emissões excedentárias 
relativamente a cada ano civil a partir de 
2015. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

Or. de

Justificação

Devido aos ciclos de desenvolvimento e produção da indústria automóvel de cinco a sete 
anos, apenas é possível fixar um objectivo vinculativo a partir de 2015. Um prazo anterior a 
essa data não corresponderia à realidade económica.

Alteração 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. O 
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Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar 
um incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

prémio deverá ser semelhante ao prémio 
pago noutros sectores no âmbito do
Sistema Europeu de Comércio de 
Emissões (ETS). Os montantes do prémio 
sobre as emissões excedentárias deverão 
ser considerados receitas do orçamento da 
União Europeia.

Or. it

Justificação

Os prémios propostos para as emissões excedentárias são injustificadamente 
desproporcionados relativamente aos previstos nos outros sectores: o prémio de 95 
euros/grama, previsto na proposta para 2015 (equivalente a 475 euro/ t), é, de facto, quase 
cinco vezes superior ao montante do prémio de 100 euros/t, previsto no Sistema ETS.

Alteração 47
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
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passageiros, o prémio deverá reflectir os
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

passageiros, o prémio deverá ser superior 
aos custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar efectivamente o cumprimento da meta média da UE, o prémio deveria ser 
superior aos custos tecnológicos.

Alteração 48
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia.

(22) O cumprimento pelos fabricantes dos 
objectivos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento deverá ser avaliado a 
nível comunitário. Os fabricantes cujas 
emissões específicas médias 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 
2012. O prémio deverá ser modulado em 
função do nível de incumprimento dos 
objectivos por parte dos fabricantes. 
Deverá aumentar progressivamente ao 
longo do tempo. A fim de proporcionar um 
incentivo suficiente para a adopção de 
medidas de redução das emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros, o prémio deverá reflectir os 
custos tecnológicos. Os montantes do 
prémio sobre as emissões excedentárias 
deverão ser considerados receitas do 
orçamento da União Europeia e deverão 
ser utilizados para efeitos de apoio a 
modos de transporte sustentáveis, em 
particular aos transportes públicos.
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Or. en

Justificação

Os montantes dos prémios aplicáveis aos automóveis que não cumpram os objectivos 
ambientais deverão contribuir para o desenvolvimento de modos de transporte sustentáveis.

Alteração 49
Guido Sacconi

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) É necessário recorrer a medidas 
fiscais e, nesse sentido, convidam-se os 
Estados-Membros a introduzir incentivos 
para encorajar a aquisição de automóveis 
ligeiros de passageiros com emissões 
reduzidas de CO2; consequentemente, 
convida-se o Conselho a adoptar a 
proposta de directiva em matéria de 
tributação aplicável aos veículos 
automóveis ligeiros de passageiros. 

Or. it

Justificação

Constata-se que nos Estados-Membros nos quais foi aplicada uma tributação atenuada aos 
veículos automóveis ligeiros de passageiros com emissões reduzidas de CO2 se registou um 
aumento considerável de vendas de veículos mais respeitadores do ambiente. Convida-se 
ainda o Conselho a adoptar a proposta de directiva que permitirá uma harmonização fiscal 
nesse sentido. COM(2005) 261.
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Alteração 50
Guido Sacconi

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) É indispensável que as disposições 
incluídas na revisão da directiva 
1999/94/CE forneçam ao consumidor 
informações claras sobre o consumo de 
combustível e sobre as emissões 
específicas de CO2 do veículo para que os 
mesmos possam efectuar uma aquisição 
informada. 

Or. it

Justificação

O material de promoção utilizado na comercialização dos automóveis novos de passageiros 
deve, nomeadamente, incluir os dados referentes ao consumo de combustível e às emissões de 
CO2 dos modelos de automóveis a que se refere.

Alteração 51
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Dado que a redução das emissões 
de CO2 dos automóveis de passageiros 
tornará necessária a adaptação da infra-
estrutura, a fim de facilitar a utilização de 
veículos movidos a várias fontes 
(electricidade, hidrogénio, 
biocombustíveis, etc.), as dotações a título 
dos fundos estruturais e dos fundos 
agrícolas deverão ser afectadas a esta 
finalidade.  
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Or. en

Justificação

Para que sejam economicamente viáveis, as novas tecnologias limpas (veículos eléctricos, 
movidos a hidrogénio, etc.) necessitarão de uma comercialização em massa. Os fabricantes 
de automóveis estão a investir em grande escala em tais tecnologias. Todavia, os 
consumidores apenas comprarão esses veículos se existirem as infra-estruturas. As acções da 
UE neste domínio deveriam, por conseguinte, ser coerentes e compreender o apoio à infra-
estrutura requerida para efeitos de consecução dos objectivos estabelecidos.

Alteração 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) O regime comunitário de 
homologação em vigor não abrange todas 
as opções técnicas disponíveis para 
alcançar progressos em matéria de CO2. 
Por  conseguinte, é necessário definir um 
processo de avaliação que estabeleça 
disposições de avaliação do potencial de 
redução de CO2 atribuído à introdução de 
medidas tecnológicas (eco-inovações). 
Essas tecnologias serão tecnologias que 
não estão presentes, ou cuja presença é
insuficiente, quando medidas nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 715/2007 e 
respectivas disposições de execução. As 
aprovações de eco-inovações serão 
concedidas como um meio de 
proporcionar incentivos adicionais aos 
fabricantes, incluindo essas vantagens na 
consecução dos seus objectivos específicos 
de redução de CO2.

Or. en

Justificação

Em virtude da importância das eco-inovações, é necessário um considerando sobre as 
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inovações que permitem reduzir as emissões de CO2, contribuindo para melhorar o 
desempenho em termos de CO2, para além das medidas suplementares referidas no artigo 1.º 
e que não figuram no ciclo de ensaios. Estas eco-inovações podem prestar um contributo 
substancial para o ambiente, os automobilistas e a sociedade europeia, no seu todo.

Alteração 53
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto e objectivos Objecto, objectivos e metas
O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral de redução 
das emissões de CO2 na UE, incluindo no 
sector dos transportes. O regulamento 
fixa, para o parque de automóveis novos,  
a meta de uma média de 120 g de CO2/km 
a partir de 1 de Janeiro de 2012. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade. O 
regulamento estabelece igualmente metas, 
para o parque de automóveis novos, de 
uma média de emissões não superior a 80 
g de CO2/km a partir de 1 de Janeiro de 
2020 e a 60 g CO2/km a partir de 1 de 
Janeiro de 2025, com uma meta indicativa 
de 110 g de CO2/km a partir de 1 de 
Janeiro de 2017.
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Or. en

Justificação

O sector automóvel deve ser incluído nas metas globais de redução das emissões de CO2. 
Propõe-se um nível médio não superior a 80 g de CO2/km a partir de 2020 e a 60 g de 
CO2/km a partir de 2025, visando propiciar incentivos a longo prazo para a redução das 
emissões CO2 provenientes dos automóveis

Alteração 54
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos.

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e nas 
suas disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte 
da abordagem integrada da Comunidade.

1-A. O objectivo individual deve ser 
atingido em 2012 por, pelo menos, um 
quarto do parque de automóveis, em 2013 
por, pelo menos, metade, em 2014 por, 
pelo menos, três quartos e, em 2015, pelo 
conjunto do parque de automóveis. A fim 
de que a totalidade do parque de 
automóveis novos possa alcançar, em 
2015, o objectivo individual de CO2 /km, 
que será determinado segundo a fórmula 
de cálculo, é necessário introduzir 
melhorias correspondentes a nível da 
tecnologia automóvel. 
1-B. No âmbito da abordagem geral da 
Comunidade, são introduzidas medidas 
adicionais através do presente 
regulamento, que devem corresponder a, 
pelo menos, 10 g de CO2/km.
1-C. Os valores das emissões de CO2 
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serão medidos de acordo com o 
Regulamento 2007/715/CE e as 
respectivas disposições de aplicação. No 
que se refere às medidas adicionais 
tomadas e comprovadas pelos 
construtores e pelos seus fornecedores, 
medidas essas que permitirão efectuar 
reduções adicionais das emissões de gases 
com efeito de estufa, estas serão 
contempladas ao abrigo do artigo 6.º e do 
Anexo III aquando da formulação de 
exigências à tecnologia automóvel.

Or. de

Justificação

A limitação rigorosa a resultados de medições segundo o método de ensaio em vigor e a 
limitação de medidas adicionais a 10 g de CO2 por km percorrido acarretam uma redução 
das possibilidades tecnológicas e não constituem um incentivo para eco-inovações eficazes. 
Os veículos homologados devem ser considerados como unidade e poder alcançar o maior 
progresso tecnológico possível.  As modificações em curso do método de ensaio não 
constituem uma solução eficaz, pelo que deverão ser permitidas contabilizações em 
conformidade com o artigo 6.º e o Anexo II-A do presente regulamento.

Alteração 55
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros e dos veículos comerciais 
ligeiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral de redução 
das emissões de CO2 na UE, incluindo no 
sector dos transportes. O regulamento fixa 
a meta, para os automóveis novos de 
passageiros, de uma média de 120g de 
CO2/km, a partir de 1 de Janeiro de 2012, 
e uma meta a longo prazo de 90 g de 
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Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte 
da abordagem integrada da Comunidade.

CO2/km, a partir de 1 de Janeiro de 2020, 
mediante melhorias nas tecnologias dos 
motores de veículos, medidas de acordo 
com o estabelecido no Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e nas suas disposições de 
execução.

No que respeita aos veículos comerciais 
ligeiros, o presente regulamento 
estabelece a meta de uma média de CO2 
de 175 g de CO2/km a partir de 1 de 
Janeiro de 2012, e não superior a 160 g 
de CO2/km a partir de 1 de Janeiro de 
2015, mediante melhorias nas tecnologias 
dos motores de veículos, medidas de 
acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e nas 
suas disposições de execução.

Or. en

Justificação

A fim de lograr os objectivos climáticos e de estabelecer um padrão ambicioso para o resto 
do mundo, a meta deveria elevar-se a 120 gramas de C02 com base apenas nas tecnologias 
dos motores. Uma meta a longo prazo que seja ambiciosa beneficia a indústria e o clima. A 
proposta da Comissão não inclui furgonetas, que, no entanto, deveriam ser abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente regulamento, pois são, por si só, responsáveis por cerca de 
2% do total das emissões do sector dos transportes.

Alteração 56
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral de redução 
das emissões de CO2 na UE, incluindo no 
sector dos transportes. O regulamento fixa 
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regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte 
da abordagem integrada da Comunidade.

a meta, para os automóveis novos de 
passageiros, de uma média de 120 g de 
CO2/km, a partir de 1 de Janeiro de 2012, 
e uma meta a longo prazo de 90 g de 
CO2/km, a partir de 1 de Janeiro de 2020,
mediante melhorias nas tecnologias dos 
motores de veículos, medidas de acordo 
com o estabelecido no Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e nas suas disposições de 
execução.

Or. en

Justificação

A fim de lograr os objectivos climáticos e de estabelecer um padrão ambicioso para o resto 
do mundo, a meta deveria elevar-se a 120 gramas C02 com base apenas na tecnologia do 
motor. Uma meta a longo prazo que seja ambiciosa beneficia a indústria e o clima.

Alteração 57
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos.

2. O objectivo de 120 g/Km deve ser 
alcançado por 25% do parque de 
automóveis novos em 2012, por 50% em 
2013, por 75% em 2014 e por 100% em 
2015.

O regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 

3. O regulamento fixa as emissões médias 
de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros em 130 g de CO2/km mediante 
melhorias nas tecnologias dos motores de 
veículos, medidas de acordo com o 
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Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução.

estabelecido no Regulamento (CE) n.° 
715/2007 e nas suas disposições de 
execução.

O presente regulamento será 
complementado por medidas adicionais 
destinadas a uma redução de 10 g de 
CO2/km como parte da abordagem 
integrada da Comunidade.

4. O presente regulamento será 
complementado por todas as medidas 
adicionais que possam contribuir para a 
redução das emissões de CO2. Estas 
medidas correspondem a, pelo menos, 10 
g de CO2/Km.

Or. de

Justificação

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

Alteração 58
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto e objectivos Objecto, objectivos e metas
O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral de redução 
das emissões de CO2 na UE, incluindo no 
sector dos transportes. O regulamento fixa 
a meta, para o parque de automóveis 
novos de passageiros, de uma média de 
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em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte 
da abordagem integrada da Comunidade.

120 g de CO2/km, a partir de 1 de Janeiro 
de 2012, de 80 g de CO2/km, a partir de  1 
de Janeiro de 2020 e de 60 g de CO2/km, 
a partir de 1 de Janeiro de 2025, mediante 
melhorias nas tecnologias dos motores de 
veículos, medidas de acordo com o 
estabelecido no Regulamento (CE) n.º 
715/2007 e nas suas disposições de 
execução.

Or. en

Justificação

As propostas da Comissão fixam as emissões médias de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros em 130 g de CO2/km mediante melhorias nas tecnologias dos motores de 
veículos, a par de medidas adicionais correspondentes a 10 g/km. A presente alteração 
introduz 120 g apenas mercê de medidas relativas às tecnologias dos motores de veículos. 
Não só a tecnologia necessária, mas também a meta de 120g de  CO2/km, foram objecto de 
dois adiamentos. Não há, pois, qualquer razão para um novo adiamento da implementação 
da meta em causa. É necessária uma meta a longo prazo para fazer face às emissões 
continuamente crescentes dos veículos automóveis e para dar confiança à indústria 
automóvel aquando do planeamento do seu calendário em matéria de I&D.

Alteração 59
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto e objectivos Objecto, objectivos e metas
O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo da UE de 120 g 
CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 120 g de CO2/km em 2012 e fixa 
novas reduções visando alcançar uma 
média de 80g de CO2/km em 2020 e de 
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Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

60g de CO2/km em 2025, mediante 
melhorias nas tecnologias dos motores de 
veículos, medidas de acordo com o 
estabelecido no Regulamento (CE) 
n.° 715/2007 e nas suas disposições de 
execução. O presente regulamento será 
complementado por medidas adicionais 
destinadas a uma nova redução de 10 g de 
CO2/km, que será alcançada mediante 
medidas fora do novo ciclo de ensaios 
para a homologação até 2012.

Or. en

Justificação

In order to be in line with EU climate policy objectives and to contribute in a meaningful way 
towards security of supply, a 120g /km fleet average must be achieved by 2012 with 
improvements that are measurable under the type approval test cycle. Other measures should 
be additional. According to the Commission impact assessment the 130g/km target would 
save consumers more than double the estimated purchase price increase over lifetime of the 
car (with fuel cost data from time period when crude oil price was in the order of 60$ 
/barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets would save money for the 
consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further emission reductions is 
necessary to provide investment certainty.

Alteração 60
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto e objectivos Objecto, finalidades e objectivos

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral de redução 
das emissões de CO2 na UE, 
nomeadamente no sector dos transportes. 
O regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
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em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade, de 
modo a realizar o objectivo geral da UE 
de atingir um valor médio de emissões de 
120 g de CO2/km para o parque de 
automóveis novos.

O valor médio de emissões de 130 g de 
CO2/km, mediante melhorias nas 
tecnologias dos motores de veículos, deve 
ser atingido em 2012 por, pelo menos, 
70% de automóveis, em 2013 por, pelo 
menos, 80%, em 2014 por, pelo menos, 
90% e em 2015 pelo conjunto do parque 
de automóveis.

Or. de

Justificação

Apenas poderá ter lugar uma introdução progressiva. A introdução progressiva no conjunto 
da frota propicia ao fabricante a flexibilidade necessária para se adaptar ao valor médio de 
emissões de CO2. Caso os fabricantes não possam respeitar este valor médio, devem pagar 
um prémio, a partir de 2012, de 95 euros por grama de emissões excedentárias.

Alteração 61
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto e objectivos Objecto, objectivos e metas
O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
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realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte 
da abordagem integrada da Comunidade.

realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 até 
2012, de 90g de CO2/km até 2020 e de 60g 
de CO2/km até 2030, mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não inclui metas mais estritas a longo prazo para 2020 e 2030, pelo 
que a redução das emissões de CO2 seria suspensa após 2012. Por outro lado, são 
necessárias metas a longo prazo, a fim de propiciar à indústria uma perspectiva de longo 
prazo para o desenvolvimento de automóveis mais eficientes em termos de combustíveis e de 
estimular a inovação. Prevê-se que as emissões dos transportes continuem a aumentar caso 
não sejam implementadas novas medidas. Tal comprometeria a política da UE em matéria 
climática.

Alteração 62
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 60g 
de CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
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em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte 
da abordagem integrada da Comunidade.

em 120 g de CO2/km a partir de 2012, em 
80g de CO2/km a partir de 2020 e em 60 g 
de CO2/km a partir de 2025, mediante 
melhorias nas tecnologias dos motores de 
veículos, medidas de acordo com o 
estabelecido no Regulamento (CE) 
n.° 715/2007 e nas suas disposições de 
execução.

Or. en

Justificação

A proposta original da Comissão refere-se a 120 gramas sem medidas adicionais. A 
tecnologia para o realizar é viável. Por outro lado, são necessárias  metas a longo prazo 
vinculativas, a fim de propiciar aos fabricantes de automóveis a perspectiva a longo prazo de 
que necessitam. 

Alteração 63
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto e objectivos Objecto, objectivos e metas
O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
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abordagem integrada da Comunidade. abordagem integrada da Comunidade.

A Comissão apresentará, em 2014, uma 
proposta ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre as metas a médio e longo 
prazo com base num estudo de avaliação 
do impacto.

Or. en

Alteração 64
Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto e objectivos Objecto, objectivos e metas
O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral de redução 
das emissões de CO2 na UE, incluindo no 
sector dos transportes. O regulamento 
fixa a meta, para o parque de automóveis 
novos, de uma média de 120 g de CO2/km 
a partir de 1 de Janeiro de 2012. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade. A 
meta supra mencionada será revista até 1 
de Janeiro de 2020.

Or. en
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Alteração 65
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 130 
g CO2/km, em 2015, de emissões médias 
de CO2 do parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa estas emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
mediante melhorias nas tecnologias dos 
motores dos veículos, medidas de acordo 
com o estabelecido no Regulamento (CE) 
N.° 715/2007 e nas suas disposições de 
execução. O presente regulamento será 
complementado por medidas adicionais, 
nomeadamente eco-inovações, como parte 
da abordagem integrada da Comunidade."

Or. en

Alteração 66
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto e objectivos Objecto, objectivos e metas

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
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funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral de redução 
das emissões de CO2 na UE, incluindo no 
sector dos transportes.  O regulamento fixa 
a meta, para o parque de automóveis 
novos, de uma média de 125g de CO2/km, 
a partir de 1 de Janeiro de .2015,
mediante melhorias nas tecnologias dos 
motores de veículos, medidas de acordo 
com o estabelecido no Regulamento (CE) 
n.°715/2007 e nas suas disposições de 
execução. O presente regulamento será 
complementado por medidas adicionais 
destinadas a uma redução de 10 g de 
CO2/km como parte da abordagem 
integrada da Comunidade.  Além disso, o
presente regulamento fixa a meta, para o 
parque de automóveis novos, de uma 
média de emissões não superior a 80 g de 
CO2/km, a partir de 1 de Janeiro de 2020 
.

Or. en

Justificação

A presente alteração reintroduz a meta e o calendário decididos pelo Parlamento em Outubro 
de 2007. Embora, do ponto de vista ambiental, esta meta a curto prazo seja mais ambiciosa 
do que a proposta pela Comissão, o calendário propicia à indústria um período de tempo 
mais longo para efeitos de consecução do objectivo a um custo tão baixo quanto possível. A 
meta proposta a médio prazo (2020) é mais ambiciosa do que a decidida pelo Parlamento. 
Reconhece a posição muitíssimo mais progressista assumida pela indústria e a pressão 
exercida pelos consumidores no sentido da mudança, em resultado do enorme aumento dos 
preços do petróleo.

Alteração 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece O presente regulamento estabelece 
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requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais que visem uma nova 
redução de 10 g de CO2/km como parte da 
abordagem integrada da Comunidade.

Com base num balanço e numa avaliação 
do impacto jurídico, a Comissão deverá 
propor, em 2014, objectivos de médio e 
longo prazo para os veículos novos 
matriculados a partir de 2020, os quais 
devem ser apresentados ao Conselho e ao 
Parlamento para que adoptem uma 
decisão. A Comissão deverá 
simultaneamente apresentar uma 
proposta relativa a um processo global de 
identificação de todas as medidas de 
redução de CO2, com o objectivo de pôr
termo à distinção entre medidas relativas 
ao sistema de propulsão e ao veículo e 
medidas complementares, bem como as 
eco-inovações.
Deverá ser definido um objectivo para 
2020 que garanta, mediante a soma de 
todas as medidas relevantes, uma 
diminuição do valor médio de emissões de 
CO2 de, pelo menos, 20% relativamente a 
2008. Para o efeito, a Comissão deverá ter 
em conta a possível integração do 
transporte rodoviário no Sistema Europeu 
de Comércio de Emissões, como proposto 
no âmbito da revisão deste sistema.
Como base para esta proposta, será 
elaborada uma avaliação exaustiva das 
consequências para a indústria automóvel 
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e para os sectores a montante. Esta 
avaliação incluirá uma análise dos custos 
e benefícios, tendo em conta todas as 
inovações tecnológicas pertinentes para a 
redução das emissões de CO2 em todos os 
segmentos do mercado dos veículos de 
passageiros.
Aquando da fixação de um objectivo a 
longo prazo, serão tidas em conta as 
evoluções a nível dos acordos 
internacionais sobre protecção climática. 

Or. de

Justificação

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen..
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Alteração 68
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral da UE de 120 
g CO2/km de emissões médias de CO2 do 
parque de automóveis novos. O 
regulamento fixa as emissões médias de 
CO2 dos automóveis novos de passageiros 
em 130 g de CO2/km mediante melhorias 
nas tecnologias dos motores de veículos, 
medidas de acordo com o estabelecido no 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 e nas suas 
disposições de execução. O presente 
regulamento será complementado por 
medidas adicionais destinadas a uma 
redução de 10 g de CO2/km como parte 
da abordagem integrada da Comunidade.

O presente regulamento estabelece 
requisitos de desempenho em matéria de 
emissões de CO2 dos automóveis novos de 
passageiros, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
realização do objectivo geral de redução 
das emissões de CO2 na UE, incluindo no 
sector dos transportes. O regulamento fixa
as emissões médias de CO2 dos 
automóveis novos de passageiros em 120 g 
de CO2/km, a partir de 1 de Janeiro de 
2012, e um objectivo a longo prazo de 80 
g de CO2/km, a partir de 1 de Janeiro de 
2020, mediante melhorias nas tecnologias 
dos motores de veículos, medidas de 
acordo com o estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 715/2007 e nas suas disposições 
de execução.

Or. en

Justificação

As emissões provenientes dos transportes rodoviários continuam a aumentar, 
comprometendo, assim, as reduções de emissões logradas em outros sectores da UE. São 
prementes profundas reduções, se se pretende que o sector rodoviário contribua de algum 
modo para a redução das emissões globais dos gases com efeito de estufa. Essas reduções 
apenas serão logradas se forem definidas metas rigorosas em matéria de emissões de CO2 
aplicáveis a todos os veículos rodoviários, incluindo os automóveis de passageiros.
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Alteração 69
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafos 1-A a 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Com base num balanço e numa avaliação 
do impacto jurídico, a Comissão deverá 
propor, em 2014, objectivos de médio e 
longo prazo para os veículos novos 
matriculados a partir de 2020 e 2025, os 
quais devem ser apresentados ao 
Conselho e ao Parlamento para que 
adoptem uma decisão. A Comissão deverá 
simultaneamente apresentar uma 
proposta relativa a um processo global de 
identificação de todas as medidas de 
redução de CO2, com o objectivo de pôr 
termo à distinção entre medidas relativas 
ao sistema de propulsão e ao veículo e 
medidas complementares, bem como as 
eco-inovações.
Deverá ser definido um objectivo para 
2020 que garanta, mediante a soma de 
todas as medidas relevantes, uma 
diminuição do valor médio de emissões de 
CO2 de, pelo menos, 20% relativamente a 
2008. Para o efeito, a Comissão deverá ter 
em conta a possível integração do 
transporte rodoviário no Sistema Europeu 
de Comércio de Emissões, como proposto 
no âmbito da revisão deste sistema.
Como base para esta proposta, será 
elaborada uma avaliação exaustiva das 
consequências para a indústria automóvel 
e para os sectores a montante. Esta 
avaliação incluirá uma análise dos custos 
e benefícios, tendo em conta todas as 
inovações tecnológicas pertinentes para a 
redução das emissões de CO2 em todos os 
segmentos do mercado dos veículos de 
passageiros. Aquando da fixação de um 
objectivo a longo prazo, serão tidas em 
conta as evoluções a nível dos acordos 
internacionais sobre protecção climática.
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Or. de

Justificação

A fim de promover o progresso técnico no sector automóvel e proporcionar aos fabricantes 
de automóveis e aos fornecedores segurança a nível do planeamento e dos investimentos a 
longo prazo, convém fixar objectivos de longo prazo com base num balanço circunstanciado 
e numa avaliação rigorosa do impacto jurídico, a fim de fomentar ou aplicar tecnologias 
alternativas. Estes objectivos devem ser fixados no âmbito da co-decisão num próximo 
processo legislativo.

Alteração 70
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

Em 2014, deve ser definido um objectivo 
para 2020 que garanta, mediante a soma 
de todas as medidas relevantes, uma 
diminuição do valor médio de emissões de 
CO2 de, pelo menos, mais 20% 
relativamente ao objectivo individual para 
2012-2015. Convém, neste contexto, ter 
em conta as evoluções a nível 
internacional no domínio da protecção 
climática.

Or. de

Justificação

Uma diminuição de pelo menos 20% representa o factor de redução mínimo a alcançar para 
os objectivos futuros. Deste modo, a indústria automóvel terá um tratamento análogo ao dos 
outros sectores. Se a UE assumir compromissos ambiciosos no contexto internacional, estes 
devem ser tidos devidamente em conta.
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Alteração 71
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

As emissões médias de CO2 do parque de 
automóveis novos de passageiros não 
deverão ultrapassar 120 g de CO2/km em 
2012, 114g de CO2/km em 2014, 107 g de 
CO2/km em 2016, 99 g de CO2/km em 
2018 e 90 g de CO2/km em 2020. Estes 
níveis médios de emissões são objecto de 
adaptação para recompensar os esforços 
dos construtores que utilizam eco-
inovações que têm um impacto efectivo na 
redução das emissões de CO2.

Or. fr

Justificação

Para garantir a consecução de um objectivo de 100-90 g/km em 2020, é necessário fixar na 
legislação objectivos para os próximos anos, à imagem da proposta de revisão dos padrões 
CAFE para os automóveis particulares nos Estados Unidos. Os objectivos intermédios 
propostos foram fixados com base numa percentagem de redução semestral progressiva até 
2020.

Alteração 72
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O regulamento estabelece médias 
anuais vinculativas de emissões de CO2 
para os automóveis novos de passageiros 
com base numa orientação linear 
vinculativa entre as médias relativas a 
2012, 2020 e 2025, respectivamente.
A diferenciação das médias do parque 
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automóvel a partir de 2013 deverá 
basear-se na superfície de apoio das rodas 
do veículo e num declive máximo de 40%. 
As medidas tendentes à diferenciação dos 
objectivos até 2020 e destinadas a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
aprovadas, o mais tardar em 1 de Janeiro 
de 2012, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
12.º.

Or. en

Justificação

Deve ser estabelecida uma orientação linear vinculativa entre as metas relativas a 2012, 
2020 e 2025.  A diferenciação da meta após 2013 deve basear-se na superfície de apoio das 
rodas, que, comparada com o peso do veículo, reflecte melhor a utilidade que, em termos de 
dimensão, um automóvel tem para um consumidor. 

Alteração 73
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deverá garantir a avaliação 
regular dos ciclos de teste utilizados para 
medir as emissões. Caso estes deixem de 
ser adequados ou deixem de reflectir as 
emissões em condições reais, deverão ser 
adaptados a fim de avaliar correctamente 
as emissões de CO2 geradas durante a 
condução em estrada. As medidas 
necessárias, destinadas a modificar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas nos termos 
do procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.° 3 do artigo 12.º. 

Or. fr
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Justificação

As emissões medidas durante os ciclos de teste são, em média, 10% a 19% mais baixas que as 
emissões em condições reais. Para certos modelos, esta diferença pode atingir 40%. É 
urgente rever os ciclos de teste a fim de fornecer aos consumidores uma informação fiável 
sobre o consumo de combustível e os custos associados, bem como para alargar o campo das 
medidas técnicas aplicadas pelos construtores para reduzir os consumos de CO2, como é o 
caso das “eco-inovações".

Alteração 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento será aplicável a 
veículos a motor da categoria M1, 
conforme definida no Anexo II à Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de referência 
não superior a 2 610 kg e a veículos aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 ("automóveis de passageiros) que 
sejam matriculados na Comunidade pela 
primeira vez e que não tenham sido 
previamente matriculados fora da 
Comunidade ("automóveis novos de 
passageiros").

1. O presente regulamento será aplicável a 
veículos novos a motor da categoria M1, 
conforme definida no Anexo II à Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de referência 
não superior a 2 610 kg e a veículos aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no n.º 2 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 ("automóveis de passageiros) que 
sejam matriculados na Comunidade pela 
primeira vez e que não tenham sido 
previamente matriculados fora da 
Comunidade ("automóveis novos de 
passageiros").

Or. en

Justificação

Aditamento necessário para clarificar o âmbito de aplicação do regulamento.
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Alteração 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento será aplicável a 
veículos a motor da categoria M1, 
conforme definida no Anexo II à Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de 
referência não superior a 2 610 kg e a 
veículos aos quais seja alargada a 
homologação de acordo com o 
estabelecido no n.º 2 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 
("automóveis de passageiros) que sejam 
matriculados na Comunidade pela 
primeira vez e que não tenham sido 
previamente matriculados fora da 
Comunidade ("automóveis novos de 
passageiros").

1. O presente regulamento será aplicável a  
automóveis de passageiros na acepção do 
n.º 3-A do presente artigo, e a veículos 
comerciais ligeiros, conforme definidos no 
Anexo II à Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificação

A supressão da massa como critério de definição do âmbito de aplicação do presente 
regulamento evita que os veículos automóveis muito pesados sejam excluídos desta 
legislação.

Alteração 76
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento será aplicável a 
veículos a motor da categoria M1, 
conforme definida no Anexo II à Directiva 
2007/46/CE, com uma massa de 
referência não superior a 2 610 kg e a 
veículos aos quais seja alargada a 

1. O presente regulamento será aplicável a 
veículos a motor da categoria M1 e N1, 
conforme definidas no Anexo II à 
Directiva 2007/46/CE, e a veículos aos 
quais seja alargada a homologação de 
acordo com o estabelecido no n.º 2 do 
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homologação de acordo com o estabelecido 
no n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 ("automóveis de passageiros) 
que sejam matriculados na Comunidade 
pela primeira vez e que não tenham sido 
previamente matriculados fora da 
Comunidade ("automóveis novos de 
passageiros").

artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
715/2007 ("automóveis de passageiros e 
veículos comerciais ligeiros") que sejam 
matriculados na Comunidade pela primeira 
vez e que não tenham sido previamente 
matriculados fora da Comunidade 
("automóveis novos de passageiros" e 
"veículos comerciais ligeiros").

Or. en

Alteração 77
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto 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.

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

Or. en

Justificação

Esta isenção para os automóveis importados representa uma falha na legislação. Poderia 
incitar os importadores a matricularem primeiro os automóveis que consomem muito 
combustível fora da Comunidade, a fim de escaparem ao âmbito de aplicação da presente 
legislação.

Alteração 78
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 79
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento não é aplicável 
a veículos para fins especiais na acepção 
do ponto 5 do Anexo II à Directiva 
2007/46/CE.

3. O presente regulamento não é aplicável 
a veículos para fins especiais na acepção 
do ponto 5 do Anexo II à Directiva 
2007/46/CE, nem a veículos construídos 
para fins comerciais e para transportar 
cadeiras de rodas dentro do veículo, 
conforme definidos no Regulamento (CE) 
N.º 715/2007.

Or. en

Justificação

A fim de permitir que os veículos construídos para transportar cadeiras de rodas dentro do 
veículo, que não estejam homologados como veículos acessíveis a cadeiras de rodas, mas 
tenham homologação europeia do veículo completo (EWVTA) sejam excluídos do âmbito de 
aplicação da presente legislação. As presentes alterações viabilizarão uma situação de 
paridade para todos os veículos acessíveis em cadeiras de rodas no âmbito do regulamento 
em apreço. Tal seria conforme à política da Comissão de apoio às pessoas portadoras de 
deficiência.

Alteração 80
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento não é aplicável 
a veículos para fins especiais na acepção 
do ponto 5 do Anexo II à Directiva 

Suprimido
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2007/46/CE.

Or. de

Justificação

O regulamento estabelece um valor de emissões médias a ser cumprido pelos fabricantes e 
não uma norma obrigatória a ser respeitada pelos veículos novos como no caso das normas 
EURO. Seria supérfluo criar no presente regulamento derrogações para os veículos para fins 
especiais, conforme existem para as normas EURO, uma vez que os veículos com elevadas 
emissões de CO2 poderiam ser contabilizados como veículos com baixas emissões de CO2.

Alteração 81
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento não é aplicável 
a veículos para fins especiais na acepção 
do ponto 5 do Anexo II à Directiva 
2007/46/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

Encontram-se incluídos na categoria de ‘veículos para fins especiais’, na acepção da 
Directiva 2007/46/CE, inter alia, as ‘autocaravanas’, os ‘veículos blindados’, as 
‘ambulâncias’, os ‘carros funerários’ e os ‘veículos acessíveis em cadeira de rodas'. A 
exclusão destes veículos do âmbito de aplicação do presente regulamento não é lógica e pode 
criar ambiguidades nas definições, em especial tendo em conta a ambiguidade das definições 
de "autocaravanas" e "veículos acessíveis em cadeira de rodas".
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Alteração 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Definição de automóveis de 
passageiros:
Veículos concebidos e construídos para o 
transporte de passageiros com oito 
lugares sentados no máximo, além do 
lugar do condutor.
O tipo de carroçaria que cobre os 
automóveis de passageiros, com a 
codificação na acepção do Anexo II, 
Parte C, ponto 1, da Directiva 
2007/46/CE1:
-AA Berlina tricorpo
- AB Berlina bicorpo Berlina (AA) com 
uma porta na retaguarda do veículo
- AC Carrinha (break)
- AD Coupé
- AE Descapotável
- AF Veículo para fins múltiplos Veículo 
a motor que não os mencionados nos 
pontos AA a AE. Se esse veículo satisfizer 
as duas condições seguidamente 
enunciadas:
1) O número de lugares sentados, 
excluindo o condutor, não é superior a 
seis. Um «lugar sentado» é considerado 
existente se o veículo estiver equipado 
com fixações para bancos «acessíveis». 
("Fixações acessíveis" designa as 
fixações que podem ser utilizadas. Para 
impedir que as fixações sejam 
"acessíveis", o fabricante deve obstruir 
fisicamente a sua utilização, por exemplo 
soldando tampas por cima delas ou 
montando acessórios permanentes 
similares, que não podem ser removidos 
pela utilização de ferramentas 
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normalmente disponíveis), e;
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
em que
P= massa máxima tecnicamente 
admissível, em kg
M = massa em ordem de marcha, em kg 
(massa de referência)
N= número de lugares sentados excluindo 
o condutor,
este veículo é considerado automóvel de 
passageiros.
1 Com a codificação nos termos do Anexo II, Parte 
C, ponto 1, da Directiva 2007/46/CE

Or. en

Justificação

A presente definição de automóvel de passageiros conduz a que as versões mais pesadas que 
podem transportar alguma carga, mas não muita em relação ao número de lugares, sejam 
abrangidas pela legislação ora em apreço.

Alteração 83
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Não é aplicável aos 'veículos 
destinados a satisfazer necessidades 
sociais específicas'.

Or. en

Justificação

Os veículos definidos satisfazem necessidades específicas de transporte, designadamente 
serviços de "vai-vem", salvamento e recuperação. Esses veículos são frequentemente 
construídos de forma específica (carroçarias mais altas, mais largas e mais pesadas) com 
caixas de velocidades especiais, produzindo, por isso, um nível ligeiramente mais elevado de 
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emissões de CO2. Dado o seu número relativamente reduzido, o nível de emissões de CO2 
ligeiramente superior que produzem é negligenciável em termos do seu impacto global nos 
objectivos da legislação em matéria de CO2.

Alteração 84
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) 'superfície de apoio das rodas', a 
largura de via de um automóvel 
multiplicada pela distância entre eixos, 
indicada no certificado de conformidade;

Or. en

Alteração 85
Jens Holm

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) "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.

Or. en

Justificação

O parâmetro 'massa' deve ser substituído pelo parâmetro 'superfície de apoio das rodas'', a 
fim de evitar que o regulamento dê preferência a certas tecnologias de redução de CO2 (por 
exemplo, dieselização, hibridização). O parâmetro ''superfície de apoio das rodas'' garantirá 
igualmente uma maior segurança regulamentar na medida em que as alterações previstas 
para o futuro serão menos acentuadas do que as respeitantes à massa.
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Alteração 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) “Eco-inovação”, qualquer medida 
ou inovação tecnológica relativamente à 
qual se encontre provado que presta um 
contributo quantificável para a redução 
das emissões de CO2  e que não figure, ou 
esteja insuficientemente contemplada, nas 
definições constantes do Regulamento 
(CE) n.º 715/2007, nem faça parte das 
medidas adicionais referidas no artigo 1.º. 
Deve ser estabelecida uma lista específica 
de medidas.

Or. fr

Justificação

Estas eco-inovações podem contribuir para a melhoria do ambiente, devendo, porém, ser 
integradas numa lista definida.

Alteração 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) “Eco-inovação”, qualquer medida ou 
inovação tecnológica que demonstre 
proporcionar um contributo quantificável 
para a redução das emissões de CO2, que 
não figure ou seja insuficientemente 
contemplada nas definições enunciadas 
no Regulamento (CE) N.º 715/2007, nem 
seja abrangida pelas medidas adicionais 
referidas no artigo 1.º
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Or. en

Justificação

É necessária uma definição para as inovações que reduzam as emissões de CO2 que 
promovam as prestações no que se refere às emissões de CO2 para além das medidas 
adicionais referidas no artigo 1.º e que não estejam presentes no ciclo de ensaios. Estas eco-
inovações podem prestar um substancial contributo ao ambiente, aos automobilistas e à 
sociedade europeia em geral.

Alteração 88
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) “Eco-inovação”, qualquer medida 
adoptada pelos fabricantes e fornecedores 
de automóveis que demonstre 
proporcionar um contributo quantificável 
para a redução dos gases com efeito de 
estufa, em particular das emissões de 
CO2, e que não seja abrangida pelo 
processo de ensaio nos termos do  
Regulamento (CE) N.º 715/2007.

Or. en

Justificação

Todas as possibilidades tecnológicas devem ser utilizadas e tidas em conta, para que haja um 
incentivo suficientemente amplo para os fabricantes introduzirem inovações ecológicas. O 
fomento de inovações para aumentar as reduções de carbono, para além das medidas 
adicionais previstas no artigo 1.º, não só contribuirá para proteger o ambiente, fomentar a 
I&D na Europa, aumentar a competitividade da indústria automóvel europeia e criar postos 
de trabalho de elevada qualidade, mas também para um maior desenvolvimento tecnológico.
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Alteração 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"Veículo com emissões zero "ou VEZ, 
relativamente a um automóvel de 
passageiros, um veículo que não produz 
emissões de CO2 quando parado ou em 
funcionamento.

Or. en

Justificação

Há que instituir um bónus "inovação" para os veículos particularmente inovador que não 
produzem emissões de CO2, a fim de acelerar a sua comercialização.

Alteração 90
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) "Limite das emissões específicas", 
relativamente a cada automóvel de 
passageiros registado na Comunidade, as 
emissões específicas de CO2 permitidas 
para esse automóvel de passageiros.

Or. en
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Alteração 91
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) "Veículos destinados a satisfazer 
necessidades sociais específicas", veículos 
a gasóleo da categoria M1 que sejam:
(i) Veículos para fins especiais, definidos 
na Directiva 2007/46/CE, cuja massa de 
referência exceda 2.000kg; ou 
(ii) Veículos cuja massa de referência 
exceda 2.000kg e se destinem a 
transportar sete ou mais ocupantes, 
incluindo o condutor, com exclusão dos 
veículos da categoria M1G definida na 
Directiva 2007/46/CE; ou
(iii) Veículos cuja massa de referência 
exceda 1.760kg que sejam 
especificamente construídos para fins 
comerciais e para transportar cadeiras de 
rodas dentro do veículo.

Or. en

Justificação

Os veículos definidos satisfazem necessidades específicas de transporte, designadamente 
serviços de "vai-vem", salvamento e recuperação. Tais veículos são frequentemente 
construídos de forma específica (mais altos, mais largos e mais pesados) com caixas de 
velocidades especiais, produzindo por isso um nível ligeiramente mais elevado de emissões de 
CO2. Dado o seu número relativamente reduzido, o nível de emissões de CO2 ligeiramente 
superior que produzem é negligenciável em termos do seu impacto global nos objectivos da 
legislação em matéria de CO2.
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Alteração 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

(f-B) "Veículos com baixas emissões de 
CO2", os veículos cujas emissões de CO2 
são inferiores a 50g/km.

Or. de

Justificação

Deverá prever-se um bónus de inovação para os veículos particularmente inovadores com 
emissões muito baixas de CO2, a fim de acelerar o lançamento destes veículos no mercado.

Alteração 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) "Eco-inovação", qualquer inovação 
tecnológica que, independentemente do 
comportamento do condutor, demonstre 
proporcionar um contributo quantificável 
para a redução das emissões de CO2 e 
que não figure, ou não seja 
suficientemente tida em conta, no novo 
ciclo de testes europeu (Regulamento 
(CE) n.º 715/2007), nem faça parte das 
medidas adicionais referidas no artigo 1.º.

Or. de

Justificação

Esta alteração tem por objectivo promover inovações destinadas a reduzir as emissões de 
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CO2 e, mais do que as medidas adicionais referidas no artigo 1.º, melhorar a eficiência em 
termos de emissões de CO2. Estas eco-inovações podem prestar um contributo ao ambiente, 
aos automobilistas e à sociedade europeia. Além disso, a alteração visa a promoção da 
criatividade e da competitividade da indústria automóvel europeia e a criação de empregos 
altamente qualificados no domínio da I&D nesta indústria, bem como a oferta de incentivos 
para o aumento dos eco-investimentos no mercado mundial.

Alteração 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "Veículo movido a combustíveis 
alternativos", um veículo na acepção do 
Regulamento 715/2007 e respectivas 
medidas de execução.

Or. en

Justificação

O Regulamento Euro 5 já descreve os veículos movidos a combustíveis alternativos como 
sendo veículos com um sistema de depósito de combustível que pode funcionar com diferentes 
misturas de um ou mais combustíveis (biocombustíveis).

Alteração 95
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "Veículo com emissões zero "ou 
VEZ, relativamente a um automóvel de 
passageiros, um veículo que não produz 
emissões de CO2 quando parado ou em 
funcionamento.

Or. en



PE407.904v01-00 76/207 AM\728751PT.doc

PT

Justificação

Existem, desde há vários anos, diversos veículos com emissões zero, tais como veículos 
eléctricos ou híbridos, tendo sido desenvolvidos por diferentes fabricantes, mas, até à data, 
estes veículos não foram comercializados em grande escala. É necessário incentivar a sua 
produção.

Alteração 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "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.

Or. en

Justificação

O parâmetro relativo à massa deve ser substituído pelo parâmetro relativo à superfície de 
apoio das rodas para evitar que o regulamento dê preferência a certas tecnologias de 
redução de CO2 (como a "dieselização" ou a "hibridização") em detrimento de outras. O 
parâmetro "superfície de apoio das rodas" também é preferível em termos de segurança 
regulamentar pois as alterações futuras não deverão ser tão sensíveis como as que poderão 
incidir sobre a massa.

Alteração 97
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "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 
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2.3 do Anexo I da Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de usar um parâmetro baseado na "massa" penalizará os 
fabricantes que fabricam veículos mais leves.  Isto está profundamente errado. A redução do 
peso é um dos meios mais importantes de reduzir o CO2. O parâmetro deve ser baseado na 
"superfície de apoio das rodas".

Alteração 98
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "indicador de consumo de 
combustível", um indicador de bordo que 
exibe continuamente o consumo de 
combustível actual (em l/100 km), que tem 
de ser claramente visível para o condutor 
enquanto conduz e que não pode ser 
desligado.

Or. en

Justificação

Muitos ensaios confirmam que existe uma discrepância entre as emissões de CO2 em 
situação real e as emissões medidas no ciclo de ensaios da UE. Um indicador do consumo de 
combustível pode contribuir para eliminar esta discrepância, dado mostrar quanto 
combustível consome o automóvel enquanto se conduz. Tal pode fomentar uma condução 
ecológica, levando assim a uma redução do consumo de combustível quando se utiliza o 
veículo em situação real. Outros efeitos positivos da adopção de estilos de condução mais 
económicos são um menor número de acidentes, uma redução das emissões de NOx e de 
partículas, menos ruído e menor desgaste dos pneus e do conjunto propulsor.
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Alteração 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "Veículo com um teor muito 
reduzido de emissões de dióxido de 
carbono", um veículo com emissões 
inferiores a 50g/km de CO2, medidas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e especificadas como 
emissão mássica de CO2 (combinada) no 
certificado de conformidade.

Or. en

Justificação

Os fabricantes estão a investir recursos significativos no desenvolvimento de tecnologias de 
vanguarda de veículos com teor muito baixo de dióxido de carbono, cujas emissões são 
significativamente inferiores às que se podem encontrar actualmente no mercado europeu. 
Nas suas fases iniciais de produção, estas tecnologias implicarão um acréscimo de preço 
significativo e os veículos disponíveis serão relativamente poucos. Para encorajar um 
investimento constante na sua rápida comercialização, deveria fazer parte da proposta de 
regulamento um sistema provisório de super-créditos legislativos para veículos com teor 
muito reduzido de emissões de dióxido de carbono.

Alteração 100
Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "Veículo com motor bicombustível 
alimentado quer a gasolina, quer a 
etanol", um veículo na acepção do 
Regulamento n.º 715/2007 e respectivas 
medidas de execução.

Or. en
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Justificação

O Regulamento Euro 5 já descreve os veículos com motor bicombustível alimentados quer a 
gasolina, quer a etanol como sendo veículos com um sistema de depósito de combustível que 
pode funcionar com diferentes misturas de um ou mais combustíveis (biocombustíveis).

Alteração 101
Karl-Heinz Florenz

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) "Veículos movidos a combustível 
alternativo", os veículos definidos no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 e nas 
suas regras de execução.

Or. de

Justificação

O Regulamento Euro 5 já descreve os veículos movidos a combustível alternativo como 
veículos equipados com um sistema de armazenamento de combustível que podem funcionar 
com diferentes misturas de dois ou mais combustíveis (biocombustíveis).

Alteração 102
Anders Wijkman

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "Veículo movido a combustíveis 
alternativos", um veículo na acepção do 
Regulamento 715/2007 e respectivas 
medidas de execução.

Or. en
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Alteração 103
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) "Eco-inovação", qualquer medida 
ou inovação tecnológica que contribua 
para uma redução quantificável das 
emissões de dióxido de carbono, que não é 
abrangida ou suficientemente tida em 
conta nas definições do Regulamento 
(CE) n. º 715/2007, nem abrangida pelas 
medidas adicionais referidas no artigo 1.º.

Or. sv

Justificação

Há medidas e soluções que contribuem para reduzir as emissões de dióxido de carbono que 
não são abrangidas pelo artigo 1.º nem tidas em conta no ciclo de ensaio. Se queremos ser 
sérios na nossa ambição de redução das emissões de dióxido de carbono, temos de promover 
inovações deste tipo e os fabricantes de automóveis devem ser incentivados a promover o 
desenvolvimento.  Um exemplo de eco-inovação podem ser as lâmpadas de baixo consumo: 
os chamados LED (diodos que emitem luz) podem ser 20 vezes mais eficientes do que as 
lâmpadas convencionais.

Alteração 104
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 3 – nº 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) "Limite máximo de emissões 
específicas", em relação a cada 
automóvel de passageiros registado na 
Comunidade, as emissões máximas 
específicas de CO2 autorizadas para esse 
veículo de passageiros.

Or. en
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Justificação

É necessário um tecto máximo de emissões de CO2 para cada veículo.

Alteração 105
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – nº 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) "Veículo movido a combustíveis 
alternativos", um veículo na acepção do 
Regulamento 715/2007 e respectivas 
medidas de execução.

Or. en

Justificação

O Regulamento Euro 5 já descreve os veículos movidos a combustíveis alternativos como 
sendo veículos com um sistema de depósito de combustível que pode funcionar com diferentes 
misturas de um ou mais combustíveis (biocombustíveis).

Alteração 106
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 3 – nº 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) "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.

Or. en
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Justificação

O parâmetro relativo à massa deve ser substituído pelo parâmetro relativo à superfície de 
apoio das rodas para evitar que o regulamento dê preferência a certas tecnologias de 
redução de CO2 (como a "dieselização" ou a "hibridização") em detrimento de outras. O 
parâmetro "superfície de apoio das rodas" também é preferível em termos de segurança 
regulamentar pois as alterações futuras não deverão ser tão sensíveis como as que poderão 
incidir sobre a massa.

Alteração 107
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para fins do presente regulamento, 
considerar-se-á que os fabricantes estão 
ligados quando são empresas ligadas. 
"Empresas ligadas":

f-A) "Empresas ligadas":

Or. en

(O n.º 2 do artigo 3.º passa para a alínea f-A) do n.º 1 do artigo 3.º) 

Justificação

Fundir os n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º por motivos de clareza.

Alteração 108
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) as empresas não serão consideradas 
ligadas quando a Comissão decidir, na 
sequência de um pedido, que a empresa 
que cumpre os requisitos mencionados 
nas alíneas (a) a (e) não exerce um 
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controlo efectivo dominante sobre a outra 
empresa. 

Or. de

Justificação

Em virtude das regulamentações nacionais no domínio do direito das sociedades ou do 
direito de participação dos trabalhadores, podem imaginar-se agrupamentos que, embora 
cumprindo os critérios previstos no n.º 2, não exercem um controlo efectivo sobre a "outra" 
empresa, nomeadamente no que respeita à gama de modelos de veículos de passageiros 
relevante nos termos do presente regulamento.

Alteração 109
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que 25% em 2012, 50% 
em 2013, 75% em 2014 e, em 2015 e em 
cada ano civil subsequente, 100% das
emissões específicas médias de CO2 do 
seu parque automóvel não ultrapassem o 
objectivo de emissões específicas 
determinado para o parque automóvel do 
fabricante de acordo com o estabelecido 
no Anexo I ou, quando um fabricante 
beneficia de uma derrogação ao abrigo do 
artigo 9.°, de acordo com essa derrogação.

Para este efeito, as emissões de CO2, 
ajustadas em função das reduções de 
emissões de CO2 resultantes de 
eco-inovações, devem ser repartidas por 
três anos consecutivos, conforme previsto 
no artigo 7.º.

Or. en
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Justificação

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Alteração 110
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2015 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

Or. de

Justificação

Uma vez que os ciclos de desenvolvimento e de produção da indústria automóvel têm uma 
duração que vai de cinco a sete anos, só será possível fixar, de forma obrigatória, um valor-
limite a partir de 2015. Um prazo anterior não corresponderia à realidade económica.
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Alteração 111
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que 25% em 2012, 50% 
em 2013, 75% em 2014 e, em 2015 e em 
cada ano civil subsequente, 100% das
emissões específicas médias de CO2 do 
seu parque automóvel não ultrapassem o 
objectivo de emissões específicas 
determinado para o parque automóvel do 
fabricante de acordo com o estabelecido 
no Anexo I ou, quando um fabricante 
beneficia de uma derrogação ao abrigo do 
artigo 9.°, de acordo com essa derrogação. 
Para este efeito, as emissões de CO2, 
ajustadas em função das reduções de 
emissões de CO2 resultantes de 
eco-inovações, devem ser repartidas por 
três anos consecutivos, conforme previsto 
no artigo 7.º.

Or. en

Justificação

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Alteração 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 



PE407.904v01-00 86/207 AM\728751PT.doc

PT

Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que em 2012 25%, em 
2013 50%, em 2014 75% e em 2015 para 
cada ano civil subsequente 100% das
emissões específicas médias de CO2 do 
parque automóvel não ultrapassem o seu 
objectivo de emissões específicas 
determinado de acordo com o estabelecido 
no Anexo I para o parque automóvel do 
fabricante ou, quando um fabricante 
beneficia de uma derrogação ao abrigo do 
artigo 9.º, de acordo com essa derrogação.

Or. de

Justificação

Deverá contemplar-se um período de preparação adequado e uma segurança de planeamento 
constante. O processo de desenvolvimento de veículos novos tem uma duração de 5 a 7 anos, 
o que significa que os veículos que serão colocados no mercado em 2012 já se encontram em 
processo de desenvolvimento ou já estão a ser colocados no mercado. À luz do enunciado, é 
proposta uma percentagem crescente de veículos que deverá cumprir os objectivos de 
emissões específicas dos fabricantes.

Alteração 113
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 



AM\728751PT.doc 87/207 PE407.904v01-00

PT

específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação 
ao abrigo do artigo 9.º, de acordo com 
essa derrogação.

específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I.

Or. en

Justificação

Não há motivos para conceder derrogações específicas para veículos com um nível elevado 
de emissões.

Alteração 114
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no artigo 1.º e os objectivos 
de emissões específicas do Anexo I ou, 
quando um fabricante beneficia de uma 
derrogação ao abrigo do artigo 9.º, de 
acordo com essa derrogação.

Or. en

Justificação

Neste artigo deve constar uma referência aos objectivos de emissões gerais.
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Alteração 115
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2015 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

Or. en

Justificação

A alteração confirma o calendário aprovado pelo Parlamento em Outubro de 2007, que 
estava associado ao objectivo mais ambicioso de reduzir as emissões médias para 125g 
CO2/km.

Alteração 116
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 

No ano civil com início em início em 1 de 
Janeiro de 2015 e em cada ano civil 
subsequente, cada fabricante de 
automóveis de passageiros deverá 
assegurar que as suas emissões específicas 
médias de CO2 não ultrapassem o seu 
objectivo de emissões específicas 
determinado de acordo com o estabelecido 
no Anexo I ou, quando um fabricante 
beneficia de uma derrogação ao abrigo do 
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derrogação. artigo 9.º, de acordo com essa derrogação.

Or. en

Justificação

Os objectivos devem ser fixados para datas a partir de 2015 de modo a ter em conta o 
calendário dos fabricantes para a concepção de novos automóveis de passageiros.

Alteração 117
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as emissões 
específicas médias de CO2 de 25% do seu 
parque automóvel em 2012, de 50% em 
2013, de 75% em 2014 e em 2015 e, a 
partir desse ano, da totalidade do seu 
parque automóvel, não ultrapassem o seu 
objectivo de emissões específicas para o 
parque automóvel desse fabricante, 
determinado de acordo com o estabelecido 
no Anexo I ou, quando um fabricante 
beneficia de uma derrogação ao abrigo do 
artigo 9.º, de acordo com essa derrogação.
Para o efeito, as emissões de CO2, 
ajustadas em função da redução de 
emissões de CO2 proporcionada pelas 
eco-inovações, devem ser equilibradas 
durante os dois anos consecutivos, como 
estabelecido no artigo 7.º.

Or. es

Justificação

Para garantir que a indústria automóvel possa respeitar desde o princípio as emissões de 
CO2, é essencial um período de referência adequado e uma segurança constante da 
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planificação, conforme indicado em CARS21. As eco-inovações optimizam ainda mais a 
acção de redução de emissões de CO2, para além das medidas adicionais mencionadas no 
artigo 1.º e que não surgem nos testes de homologação.

Alteração 118
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação ao 
abrigo do artigo 9.º, de acordo com essa 
derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as emissões 
específicas médias de CO2 de 25% do seu 
parque automóvel em 2012, de 50% em 
2013, de 75% em 2014 e da totalidade do 
seu parque automóvel a partir de 2015, 
inclusive, não ultrapassem o seu objectivo 
de emissões específicas para o parque 
automóvel desse fabricante, determinado 
de acordo com o estabelecido no Anexo I 
ou, quando um fabricante beneficia de uma 
derrogação ao abrigo do artigo 9.º, de 
acordo com essa derrogação.

Para o efeito, as emissões de CO2, 
ajustadas em função da redução de 
emissões de CO2 proporcionada pelas 
eco-inovações, devem ser equilibradas 
durante os três anos consecutivos, como 
estabelecido no artigo 7.º.

Or. fr

Justificação

É muito pouco realista que um construtor de veículos possa supervisar individualmente e com 
precisão a média anual das emissões de CO2, atendendo a que a Europa dos 27 apresenta 
inúmeras complexidades, como as incertezas em termos de calendário e de logística, as 
diferenças em termos de controlo, as mudanças inesperadas a nível da procura do 
consumidor, os atrasos técnicos nos lançamentos de novos modelos de veículos e a situação 
económica geral nos diferentes Estados-Membros. As eco-inovações optimizam ainda mais a 
acção de redução de emissões de CO2, para além das medidas adicionais mencionadas no 
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artigo 1.º e que não surgem nos testes de homologação.

Alteração 119
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I ou, quando um 
fabricante beneficia de uma derrogação 
ao abrigo do artigo 9.º, de acordo com 
essa derrogação.

No ano civil com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada ano civil subsequente, cada 
fabricante de automóveis de passageiros 
deverá assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no Anexo I.

Or. en

Justificação

Não se justifica que se prevejam derrogações para os fabricantes de automóveis com 
emissões elevadas. Trata-se de uma medida que provocaria distorções do mercado e que 
representaria um incentivo para que os fabricantes de automóveis criassem precisamente o 
tipo de empresa susceptível de beneficiar deste tipo de derrogações. Consequentemente, 
muitos dos novos carros matriculados ficariam fora do âmbito de aplicação da legislação.

Alteração 120
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2020 e em cada ano civil subsequente, 
as emissões específicas médias de CO2 
dos automóveis de passageiros serão 
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fixadas com base na revisão referida no 
artigo 10º, sem que, em caso algum, 
possam ser superiores a 80g CO2/km.

Or. en

Justificação

A alteração propõe um prazo intermédio (2020) mais ambicioso do que o que foi aprovado 
pelo Parlamento em Outubro de 2007. São, assim, reconhecidas a actual atitude muito mais 
progressista da indústria e as pressões dos consumidores, que exigem uma mudança face à 
escalada dos preços do petróleo.

Alteração 121
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, as emissões de CO2, 
ajustadas em função da redução de 
emissões de CO2 proporcionada pelas 
eco-inovações, devem ser equilibradas 
durante os três anos consecutivos, como 
estabelecido no artigo 7.º.

Or. en

Justificação

É irrealista pretender que um construtor de veículos controle individualmente e com precisão 
a média anual das emissões de CO2, atendendo a que a Europa dos 27 apresenta inúmeras 
complexidades imprevisíveis, como as incertezas em termos de calendário e de logística, as 
diferenças em termos de controlo, as mudanças inesperadas a nível da procura do 
consumidor, os atrasos técnicos nos lançamentos de novos modelos de veículos e a situação 
económica geral nos diferentes Estados-Membros. As eco-inovações melhoram ainda mais o 
desempenho em termos de emissões de CO2 relativamente às medidas adicionais 
mencionadas no artigo 1 que não são visíveis no ciclo de ensaio. 
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Alteração 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

Para os fabricantes de veículos com 
emissões zero, cada um destes veículos 
novos registados, até inclusive 2015, 
contará três vezes para o cálculo das 
emissões específicas médias de CO2.

Or. de

Justificação

Deverá haver um bónus de inovação para os veículos particularmente inovadores que não 
produzam emissões de CO2, a fim de acelerar a colocação destes veículos no mercado.

Alteração 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 4 - parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os fabricantes de veículos com 
baixas emissões, cada um destes veículos 
novos registados, até inclusive 2015, 
contará uma vez e meia para o cálculo 
das emissões específicas médias de CO2.

Or. de

Justificação

Deverá prever-se um bónus de inovação para os veículos particularmente inovadores com 
emissões extremamente baixas de CO2, a fim de acelerar a colocação destes veículos no 
mercado.
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Alteração 124
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2013 e em cada ano civil subsequente 
até ao ano com início em 1 de Janeiro de 
2020 inclusive, cada fabricante de 
automóveis de passageiros deverá 
assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1 do Anexo I, devendo 
ser de 80 g CO2/km em 1 de Janeiro de 
2020. 

Or. en

Justificação

São necessários objectivos vinculativos a longo prazo para dar aos fabricantes de automóveis 
as perspectivas a longo prazo de que precisam.

Alteração 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

Para os fabricantes de automóveis de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 que se encontram 20%, 30%, 40% e 
50% abaixo dos objectivos previstos no 
Anexo I, o cálculo das emissões 
específicas médias de CO2 de cada um 
destes automóveis novos registados, até 
inclusive 2015, contará o dobro, o triplo, o 
quádruplo e o quíntuplo de acordo com a 
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percentagem que se encontre abaixo do 
objectivo fixado.

Or. de

Justificação

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein. 
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Alteração 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

Para os fabricantes de automóveis de 
passageiros com emissões específicas de 
CO2 que se encontram 50% abaixo dos 
objectivos previstos no Anexo I do 
presente regulamento, o cálculo das 
emissões específicas médias de CO2 de 
cada um destes automóveis novos 
registados, até inclusive 2015, contará o 
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quíntuplo de acordo com a percentagem 
que se encontra abaixo do objectivo 
fixado.

Or. de

Justificação

Objectivo: A criação de incentivos para os fabricantes que coloquem veículos no mercado 
que alcancem valores inferiores aos objectivos fixados, sem distorções de concorrência. 
A proposta de um limite fixo para a concessão de supercréditos vai ao arrepio da ideia 
central subjacente à proposta de regulamento. Uma vez que as emissões de CO2 são sempre 
avaliadas em relação ao peso, a "qualidade" das emissões de CO2 deverá, da mesma 
maneira, ser sempre avaliada com base nesse parâmetro.

Alteração 127
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

No ano civil com início em 1 de Janeiro 
de 2021 e em cada ano civil subsequente 
até ao ano com início em 1 de Janeiro de 
2025 inclusive e em cada ano subsequente 
depois desta data, cada fabricante de 
automóveis de passageiros deverá 
assegurar que as suas emissões 
específicas médias de CO2 não 
ultrapassem o seu objectivo de emissões 
específicas determinado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1 do Anexo I, devendo 
ser de 60 g CO2/km em 1 de Janeiro de 
2025.

Or. en

Justificação

120 gramas, sem medidas adicionais, em 2012 é o valor proposto inicialmente pela Comissão 
e existe a tecnologia necessária para atingir este valor. Além disso, são necessários 
objectivos vinculativos a longo prazo para dar aos fabricantes de automóveis as perspectivas 
a longo prazo de que precisam.
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Alteração 128
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2016, as 
autoridades nacionais devem, por motivos 
relacionados com as emissões ou o 
consumo de combustível, recusar a 
homologação CE ou a homologação 
nacional a novos modelos de veículos que 
ultrapassem o limite de emissões 
específicas em 50%, em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do Anexo I.

Or. en

Justificação

É necessário fixar um limite máximo de emissões de CO2 para cada veículo.

Alteração 129
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Veículos "flex-fuel"

Para efeitos da determinação da 
conformidade dos fabricantes individuais 
de automóveis de passageiros com os 
objectivos de emissões específicos 
referidos no Artigo 4.º, as emissões de 
CO2 indicadas no certificado de 
conformidade dos veículos "flex-fuel" e a 
etanol registados na União Europeia 
serão reduzidas através da aplicação de 
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um factor de 5%, até um máximo de 8 g 
de CO2 por quilómetro, em 
reconhecimento do facto de a utilização 
de dois combustíveis diferentes permitir 
uma maior capacidade tecnológica e de 
redução de emissões. Esta redução não se 
aplica aos veículos com uma massa de 
referência superior a 2.000 kg.
Este factor será aumentado para 20%, até 
um máximo de 30 g de CO2 por km, se 
pelo menos 10% dos postos de 
abastecimento do Estado-Membro onde o 
veículo está matriculado fornecerem E85 
que cumpra os critérios de 
sustentabilidade da UE. Esta redução 
também não se aplica aos veículos com 
uma massa de referência superior a 2.000 
kg.

Or. en

Justificação

Os fornecedores de combustíveis têm tendência para não assegurar infra-estruturas para 
biocombustíveis enquanto não houver suficiente procura. A tecnologia "flex-fuel", que 
permite a condução automática dos veículos com uma combinação de gasolina e 
biocombustíveis, é uma forma de abrir o mercado aos biocombustíveis. Juntamente com os 
futuros critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis e uma tecnologia automóvel 
mais eficiente, esta é uma de várias formas de reduzir as emissões de CO2.

Alteração 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Objectivos de emissões específicos dos 
"veículos a combustíveis alternativos"

Para efeitos da determinação da 
conformidade dos fabricantes individuais 
de automóveis de passageiros com os 
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objectivos de emissões específicos 
referidos no Artigo 4.º, as emissões de 
CO2 indicadas no certificado de 
conformidade de cada "veículo a 
combustível alternativo", tal como 
definido no Regulamento (CE) nº 
715/2007, matriculado na UE serão 
reduzidas através da aplicação de um 
factor de 5%, em reconhecimento do facto 
de a utilização de dois combustíveis 
diferentes permitir uma maior capacidade 
tecnológica e de redução de emissões. 
Este factor será aumentado para 20% se 
pelo menos 10% dos postos de 
abastecimento do Estado-Membro onde o 
veículo está matriculado fornecerem 
biocombustíveis que cumpram os critérios 
de sustentabilidade da UE.

Or. en

Justificação

É pouco provável que os fornecedores de combustíveis ofereçam uma rede de 
reabastecimento completa enquanto não houver suficiente procura. Para ultrapassar este 
problema os fabricantes de automóveis concebem veículos movidos a combustíveis 
alternativos que os detectam automaticamente e utilizam combinações de petróleo e 
biocombustíveis. Esta capacidade tecnológica adicional possibilita que estes veículos sejam 
alimentados a biocombustíveis durante toda a sua vida útil (12 anos, em média). A 
disponibilidade cada vez mais generalizada destes biocombustíveis poderá contribuir para 
uma redução muito significativa das emissões de CO2 do parque de automóveis "da jazida à 
estrada". A União Europeia está actualmente a estabelecer os critérios que permitirão 
assegurar a sustentabilidade dos biocombustíveis.

Alteração 131
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Veículos com teor muito reduzido de 

emissões de dióxido de carbono
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Para efeitos da determinação da 
conformidade dos fabricantes individuais 
de automóveis de passageiros com os 
objectivos de emissões específicos 
referidos no Artigo 4.°, cada veículo com 
um teor muito reduzido de emissões de 
dióxido de carbono matriculado na União 
Europeia entra no cálculo das emissões 
específicas médias de CO2 de um 
fabricante, com base num coeficiente 
multiplicador, que será progressivamente 
suprimido entre 1 de Janeiro de 2012 e 1 
de Janeiro de 2016, conforme previsto no 
anexo 1-A.

Or. en

Justificação

Os fabricantes estão a investir recursos significativos no desenvolvimento de tecnologias de 
vanguarda de veículos com teor muito baixo de dióxido de carbono, cujas emissões são 
significativamente inferiores às que se podem encontrar actualmente no mercado europeu. 
Nas suas fases iniciais de produção, estas tecnologias implicarão um acréscimo de preço 
significativo e os veículos disponíveis serão relativamente poucos. Para encorajar um 
investimento constante na sua rápida comercialização, deveria fazer parte da proposta de 
regulamento um sistema provisório de super-créditos legislativos para veículos com teor 
muito reduzido de emissões de dióxido de carbono.

Alteração 132
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A 
Objectivos de emissões específicas

Para efeitos da determinação da 
conformidade dos fabricantes individuais 
de automóveis de passageiros com os 
objectivos de emissões específicos 
referidos no Artigo 4.°, as emissões de 
CO2 constantes do certificado de 
conformidade dos veículos a combustível 
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alternativo matriculados na União 
Europeia serão reduzidas 5%.

Or. en

Justificação

Os combustíveis alternativos oferecem um grande potencial de redução das emissões de CO2 
"da jazida à estrada". A frota automóvel deve, por isso, ser adaptada para que estes 
combustíveis possam ser utilizados.

Alteração 133
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A 
Limites das emissões específicas

A partir de 1 de Janeiro de 2012, as 
autoridades nacionais devem, por motivos 
relacionados com as emissões ou o 
consumo de combustível, recusar a 
homologação CE ou a homologação 
nacional a novos modelos de veículos que 
ultrapassem o limite de emissões 
específicas, calculadas em conformidade 
com o Anexo I, em mais de 60g de CO2 
por km.

Or. en
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Alteração 134
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Objectivos de emissões específicas para os 

veículos que utilizem combustíveis 
alternativos

Aquando da verificação do cumprimento 
dos objectivos de emissão específicos 
fixados para cada fabricante de 
automóveis em conformidade com o 
artigo 4.º, as emissões de CO2 a serem 
registadas na declaração de conformidade 
de um veículo registado na UE que utilize 
combustíveis alternativos, conforme 
definido no Regulamento (CE) n.º 
715/2007, deverão sofrer uma redução de 
5% em reconhecimento do potencial 
tecnológico acrescido e do potencial de 
redução das emissões oferecido pelo 
funcionamento com dois tipos de 
combustível. Este factor será aumentado 
para 20% de redução se pelo menos 10% 
de todos os postos de abastecimento do 
Estado-Membro em que o veículo se 
encontre registado oferecerem 
biocombustíveis que cumpram os critérios 
de sustentabilidade da UE.

Or. de

Justificação

A indústria petrolífera só irá criar uma infra-estrutura completa para novos combustíveis 
quando a procura for adequada. A fim de colmatar este problema, os fabricantes de 
automóveis estão a equipar os seus veículos com uma tecnologia que permite o 
funcionamento com qualquer mistura de gasolina ou biocombustível, nomeadamente um 
sensor que detecta automaticamente a mistura de combustível. Este equipamento técnico 
adicional permite o funcionamento do veículo com biocombustíveis ao longo do seu ciclo de 
vida (aproximadamente 12 anos), o que pode conduzir a reduções significativas das emissões 
de CO2.
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Alteração 135
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Objectivos de emissões específicos dos 
veículos a combustíveis alternativos

Para efeitos da determinação da 
conformidade dos fabricantes individuais 
de automóveis de passageiros com os 
objectivos de emissões específicos 
referidos no Artigo 4.º, as emissões de 
CO2 indicadas no certificado de 
conformidade de cada veículo a 
combustível alternativo, tal como definido 
no Regulamento (CE) nº 715/2007, 
matriculado na UE serão reduzidas 
através da aplicação de um factor de 5%, 
em reconhecimento do facto de a 
utilização de biocombustíveis permitir 
uma maior capacidade tecnológica e de 
redução de emissões, em conformidade 
com o Regulamento (CE) nº 715/2007, 
respeitando os critérios de 
sustentabilidade. Este factor aumentará 
linearmente em função do consumo real 
de biocombustíveis que cumpram os 
critérios de sustentabilidade em cada 
Estado-Membro. Quando 80% ou mais 
dos automóveis a combustíveis 
alternativos num dado país forem movidos 
a biocombustíveis, o factor será 
aumentado para um máximo de 20%.

Or. en

Justificação

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
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manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%..

Alteração 136
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fabricantes podem formar 
agrupamentos para cumprir as suas 
obrigações de produzir automóveis com 
emissões zero, em conformidade com o 
artigo 2-A do Anexo I.

Or. en

Justificação

É necessário estimular a produção de veículos com emissões zero, impondo limites máximos. 
Para atingir estes objectivos os fabricantes devem ser autorizados a formar agrupamentos.

Alteração 137
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Excepto em caso de notificação ao 
abrigo do n.º 3, os fabricantes de um 
agrupamento comunicado à Comissão 
serão considerados como um único 
fabricante para fins do presente 
regulamento.

7. Excepto em caso de notificação ao 
abrigo do n.º 3, os fabricantes de um 
agrupamento comunicado à Comissão 
serão considerados como um único 
fabricante para efeitos do cumprimento 
das obrigações previstas no artigo 4. A 
informação relativa aos controlos 
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efectuados e à comunicação das emissões 
é registada, comunicada e colocada à 
disposição no registo central de 
fabricantes e agrupamentos.

Or. en

Alteração 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II.

1. No ano com início em 1 de Janeiro de
2012 e em cada ano subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II.

Or. de

Justificação

A vigilância e comunicação das emissões médias deveriam ter início concomitantemente com 
a introdução da regulamentação, de forma a evitar distorções de mercado e a discriminação 
de fabricantes.

Alteração 139
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 

1. No mês com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada mês subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
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acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II.

acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II. As informações devem ser 
comunicadas aos fabricantes.

Or. en

Justificação

A vigilância e a comunicação devem ter início logo que o regulamento entre em vigor para 
evitar distorções de mercado e discriminação dos fabricantes. Por isso, devem começar em 
2012. Os fabricantes têm de conhecer os dados relativos ao desempenho mensal para 
poderem, se necessário, reagir a evoluções do mercado. 

Alteração 140
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II.

1. No mês com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada mês subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II. As informações devem ser 
comunicadas aos fabricantes.

Or. en

Justificação

A vigilância e a comunicação devem ter início logo que o regulamento entre em vigor para 
evitar distorções de mercado e discriminação dos fabricantes. Por isso, devem começar em 
2012. Os fabricantes têm de conhecer os dados relativos ao desempenho mensal para 
poderem, se necessário, reagir a evoluções do mercado.
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Alteração 141
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II.

1. No mês com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada mês subsequente, cada 
Estado-Membro registará informações 
relativas a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado no seu território de 
acordo com o estabelecido na Parte A do 
Anexo II. As informações devem ser 
comunicadas aos fabricantes.

Or. en

Justificação

A vigilância e a comunicação devem ter início logo que o regulamento entre em vigor para 
evitar distorções de mercado e discriminação dos fabricantes. Por isso, devem começar em 
2012. Os fabricantes têm de conhecer os dados relativos ao desempenho mensal para 
poderem, se necessário, reagir a evoluções do mercado.

Alteração 142
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de 2011 e em cada 
ano subsequente, o Estado-Membro 
determinará e comunicará à Comissão as 
informações indicadas na Parte B do 
Anexo II respeitantes ao ano civil 
precedente. Os dados serão comunicados 
de acordo com o formato indicado na Parte 
C do Anexo II.

2. Até 31 de Julho de 2012 e em cada 
semestre subsequente, o Estado-Membro 
determinará e comunicará à Comissão as 
informações, verificadas por um auditor 
acreditado, indicadas na Parte B do 
Anexo II respeitantes ao ano civil 
precedente. Os dados serão comunicados 
de acordo com o formato indicado na Parte 
C do Anexo II.

Or. en
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Justificação

Monitoring and reporting should start together with the implementation of the regulation in 
2012 in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the 
starting year should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official 
CO2 figure will be and hence the Commission’s provisional calculations must be on a half-
year basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Alteração 143
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de 2011 e em cada 
ano subsequente, o Estado-Membro 
determinará e comunicará à Comissão as 
informações indicadas na Parte B do 
Anexo II respeitantes ao ano civil 
precedente. Os dados serão comunicados 
de acordo com o formato indicado na Parte 
C do Anexo II.

2. Até 28 de Fevereiro de 2011 e em cada 
ano subsequente, o Estado-Membro 
determinará e comunicará à Comissão as 
informações, verificadas por um auditor 
acreditado, indicadas na Parte B do 
Anexo II respeitantes ao ano civil 
precedente. Os dados serão comunicados 
de acordo com o formato indicado na Parte 
C do Anexo II.

Or. en

Justificação

A verificação dos dados dos Estados-Membros por um auditor acreditado deve garantir que 
eles compilam e controlam os dados relativos ao CO2 indicados no certificado de 
conformidade e que os modelos de veículos são atribuídos aos fabricantes adequados. 
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Alteração 144
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de 2011 e em cada 
ano subsequente, o Estado-Membro 
determinará e comunicará à Comissão as 
informações indicadas na Parte B do 
Anexo II respeitantes ao ano civil 
precedente. Os dados serão comunicados 
de acordo com o formato indicado na Parte 
C do Anexo II.

2. Até 31 de Julho de 2012 e em cada 
semestre subsequente, o Estado-Membro 
determinará e comunicará à Comissão as 
informações, verificadas por um auditor 
acreditado, indicadas na Parte B do 
Anexo II respeitantes ao ano civil 
precedente. Os dados serão comunicados 
de acordo com o formato indicado na Parte 
C do Anexo II.

Or. en

Justificação

Monitoring and reporting should start together with the implementation of the regulation in 
2012 in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the 
starting year should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official 
CO2 figure will be and hence the Commission’s provisional calculations must be on a half-
year basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Alteração 145
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No ano com início em 1 de Janeiro de 
2016 e em cada ano subsequente, o 
Estado-Membro determinará e 
comunicará à Comissão as informações 
indicadas na Parte B do Anexo II 
respeitantes ao ano civil precedente e 
relativas aos veículos com emissões zero, 
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com base na metodologia usada para 
calcular as emissões de gases com efeito 
de estufa relacionadas com a produção de 
combustível para veículos com emissões 
zero, tal como referido no nº 4-A. Os 
dados serão comunicados de acordo com 
o formato indicado na Parte C do Anexo 
II.

Or. en

Justificação

É necessário incentivar a produção de veículos com emissões zero. A produção de 
combustíveis para veículos com emissões zero está na origem de emissões de gases com efeito 
de estufa – por exemplo, a produção de electricidade para veículos eléctricos, que têm de ser 
tidas em conta a partir de 2016. Não contabilizar o total de emissões de CO2 antes de 2016 
representará um incentivo adicional para os veículos com emissões zero.

Alteração 146
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados-
Membros ao abrigo do presente artigo e, 
até 30 de Junho de 2011 e em cada ano 
subsequente, calculará provisoriamente, em 
relação a cada fabricante:

4. A Comissão manterá um registo central 
dos dados comunicados pelos Estados-
Membros ao abrigo do presente artigo e, 
até 30 de Agosto de 2012 e em cada 
semestre subsequente, calculará 
provisoriamente, em relação a cada 
fabricante:

Or. en

Justificação

A vigilância e a comunicação devem ter início logo que o regulamento entre em vigor para 
evitar distorções de mercado e discriminação dos fabricantes. Por isso, devem começar em 
2012. É essencial que os fabricantes tenham conhecimento antecipado do valor oficial de 
CO2 e, por conseguinte, os cálculos provisórios da Comissão devem ser apresentados 
semestralmente.
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Alteração 147
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão definirá, até 1 de 
Janeiro de 2010, uma metodologia para 
calcular as emissões de gases com efeito 
de estufa relacionadas com a produção de 
combustível para veículos com emissões 
zero, usando a quantidade média de 
energia utilizada na produção de 
combustível para veículos com emissões 
zero por Estado-Membro, a menos que 
um fabricante possa provar que a 
quantidade de energia utilizada na 
produção dos seus veículos com emissões 
zero é inferior à média.

Or. en

Justificação

Os veículos com emissões zero estão indirectamente na origem de emissões de gases com 
efeito de estufa – por exemplo, na produção de electricidade para veículos eléctricos. É 
preciso uma metodologia para calcular estas emissões indirectas.

Alteração 148
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes podem, no prazo de 2 
meses após serem notificados do cálculo 
provisório estabelecido ao abrigo do n.º 4, 
notificar a Comissão de quaisquer erros 
nos dados, indicando o Estado-Membro em 
que consideram que o erro ocorreu.

5. Os fabricantes podem, no prazo de 6 
meses após serem notificados do cálculo 
provisório do ano civil estabelecido ao 
abrigo do n.º 4, notificar a Comissão de 
quaisquer erros nos dados, indicando o 
Estado-Membro em que consideram que o 
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erro ocorreu.
A Comissão examinará as notificações dos 
fabricantes e, até 30 de Setembro, 
confirmará ou alterará e confirmará os 
cálculos provisórios ao abrigo do n.º 4.

A Comissão examinará as notificações dos 
fabricantes e, até 31 de Março do ano 
seguinte, confirmará ou alterará e 
confirmará os cálculos provisórios ao 
abrigo do n.º 4 para todo o ano.

Or. en

Justificação

Com o alargamento da União Europeia para 27 Estados-Membros e com a necessidade de 
verificar os dados relativos às emissões de CO2, os fabricantes não podem, num prazo de 2 
meses,  informar a Comissão de eventuais erros nos dados dos Estados-Membros.

Alteração 149
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A pedido de um fabricante, as 
eco-inovações são tidas em conta no 
cálculo da média das emissões de CO2 do 
fabricante.

O pedido deve mencionar:

(a) o ano civil;

(b) as eco-inovações concretas;

(c) a indicação dos veículos equipados 
com estas eco-inovações; e

(d) um certificado de um instituto 
especializado independente.

A Comissão adopta as medidas de 
execução necessárias em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo a que se refere o artigo 12".
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Or. en

Justificação

É necessário indicar como é que as eco-inovações são utilizadas e qual o seu papel pois elas 
podem prestar uma contribuição importante para a redução das emissões.

Alteração 150
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A pedido de um fabricante, as 
eco-inovações são tidas em conta no 
cálculo da média das emissões de CO2 do 
fabricante.
O pedido deve mencionar:
(a) o ano civil;
(b) as eco-inovações concretas;
(c) a indicação dos veículos equipados 
com estas eco-inovações; e
(d) um certificado de um instituto 
especializado independente.
A Comissão adopta as medidas de 
execução necessárias em conformidade
com o procedimento de regulamentação 
com controlo a que se refere o artigo 12".

Or. en

Justificação

É necessário definir as inovações que reduzem as emissões de CO2 e que melhoram ainda 
mais o desempenho relativamente às medidas adicionais mencionadas no artigo 1 que não 
são visíveis no ciclo de ensaio. Estas eco-inovações podem contribuir muito positivamente 
para o ambiente, a condução e o bem-estar da sociedade europeia em geral.
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Alteração 151
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

1. A partir de 2015, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

Or. en

Justificação

A alteração confirma o calendário aprovado pelo Parlamento em Outubro de 2007, 
associado ao objectivo mais ambicioso de reduzir as emissões médias para 125g CO2/km.

Alteração 152
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante, ajustadas em função da 
redução de emissões de CO2 
proporcionada pelas eco-inovações, e 
equilibradas durante três anos 
consecutivos, sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

Or. en
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Justificação

É irrealista pretender que um construtor de veículos controle individualmente e com precisão 
a média anual das emissões de CO2, atendendo a que a Europa dos 27 apresenta inúmeras 
complexidades imprevisíveis, como as incertezas em termos de calendário e de logística, as 
diferenças em termos de controlo, as mudanças inesperadas a nível da procura do 
consumidor, os atrasos técnicos nos lançamentos de novos modelos de veículos e a situação 
económica geral nos diferentes Estados-Membros. As eco-inovações melhoram ainda mais o 
desempenho em termos de emissões de CO2 relativamente às medidas adicionais 
mencionadas no artigo 1 que não são visíveis no ciclo de ensaio.

Alteração 153
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante, ajustadas em função da 
redução de emissões de CO2 
proporcionada pelas eco-inovações, e 
equilibradas durante três anos 
consecutivos, sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

Or. en

Alteração 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante, ajustadas em função da 
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objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

redução de emissões de CO2 
proporcionada pelas eco-inovações, e 
equilibradas durante dois anos 
consecutivos, sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

Or. en

Justificação

É irrealista pretender que um construtor de veículos controle individualmente e com precisão 
a média anual das emissões de CO2, atendendo a que a Europa dos 27 apresenta inúmeras 
complexidades imprevisíveis, como as incertezas em termos de calendário e de logística, as 
diferenças em termos de controlo, as mudanças inesperadas a nível da procura do 
consumidor, os atrasos técnicos nos lançamentos de novos modelos de veículos e a situação 
económica geral nos diferentes Estados-Membros. As eco-inovações melhoram ainda mais o 
desempenho em termos de emissões de CO2 relativamente às medidas adicionais 
mencionadas no artigo 1 que não são visíveis no ciclo de ensaio.

Alteração 155
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante, ajustadas em função da 
redução de emissões de CO2 
proporcionada pelas eco-inovações, e 
equilibradas durante três anos 
consecutivos, sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

Or. en
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Justificação

É irrealista pretender que um construtor de veículos controle individualmente e com precisão 
a média anual das emissões de CO2, atendendo a que a Europa dos 27 apresenta inúmeras 
complexidades imprevisíveis, como as incertezas em termos de calendário e de logística, as 
diferenças em termos de controlo, as mudanças inesperadas a nível da procura do 
consumidor, os atrasos técnicos nos lançamentos de novos modelos de veículos e a situação 
económica geral nos diferentes Estados-Membros. As eco-inovações melhoram ainda mais o 
desempenho em termos de emissões de CO2 relativamente às medidas adicionais 
mencionadas no artigo 1 que não são visíveis no ciclo de ensaio.

Alteração 156
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

1. A partir de 2013, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

Or. de

Justificação

Os fabricantes de automóveis assinalam que, em virtude dos ciclos de desenvolvimento do 
produto, a introdução das novas normas a partir de 2012 não é realista. No entanto, convém 
recordar que o objectivo de 120g para 2012 já foi fixado, politicamente, em 1994. A fim de 
responder a ambos os pontos, propõe-se que as multas, ao contrário do que é proposto pela 
Comissão, sejam aplicadas apenas a partir de 2013. Desta forma os problemas para os 
fabricantes serão atenuados, mantendo-se, ao mesmo tempo, a mensagem política 
(introdução a partir de 2012). Os fabricantes que cumpram a legislação serão, certamente, 
recompensados com o comportamento de compra dos clientes.
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Alteração 157
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2012, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

1. A partir de 2015, em cada ano civil em 
que as emissões específicas médias de CO2 
de um fabricante sejam superiores ao seu 
objectivo de emissões específicas para esse 
ano, a Comissão imporá um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante ou, 
no caso de um agrupamento, ao gestor do 
agrupamento.

Or. de

Justificação

Uma vez que os ciclos de desenvolvimento e de produção da indústria automóvel têm uma 
duração que vai de cinco a sete anos, só será possível fixar, de forma obrigatória, um 
objectivo a partir de 2015. Um prazo anterior não corresponderia à realidade económica.

Alteração 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula: 

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula: 

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros x prémio 
sobre as emissões excedentárias 
estabelecido no n.º 3.

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros que 
emitam mais de 130 gr CO2/km + 50% do 
número de automóveis novos de 
passageiros que emitam 130gr CO2/km ou 
menos x prémio sobre as emissões 
excedentárias estabelecido no n.º 3.

Na qual: Na qual:
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"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e 

"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais
próxima e 

"Número de automóveis novos de 
passageiros" indica o número de 
automóveis novos de passageiros de que é 
fabricante e que foram matriculados nesse 
ano.

"Número de automóveis novos de 
passageiros" indica o número de 
automóveis novos de passageiros de que é 
fabricante e que foram matriculados nesse 
ano.

Or. fr

Justificação

O aumento do declive para 60% introduz uma desigualdade social na repartição do ónus 
regulamentar em virtude de certos construtores fixarem, por opção própria, objectivos 
inferiores a 130g CO2/km. Uma modulação das penalizações permitiria que o princípio do 
"poluidor-pagador" fosse respeitado e corrigiria esta desigualdade por via de uma redução 
do nível das penalizações aplicadas aos veículos que cumprem já o objectivo geral de 130g.

Alteração 159
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula: 

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula: 

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros x prémio 
sobre as emissões excedentárias 
estabelecido no n.º 3.

Emissões excedentárias x número de 
veículos novos cuja média não respeita o 
objectivo específico de emissões do 
construtor x prémio sobre as emissões 
excedentárias estabelecido no n.º 3.

Na qual: Na qual:
"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
que ultrapassa o seu objectivo de emissões 

"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
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específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e

específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e

"Número de automóveis novos de 
passageiros" indica o número de
automóveis novos de passageiros de que é 
fabricante e que foram matriculados nesse 
ano.

“Número de veículos novos cuja média 
não respeita o objectivo específico de 
emissões do construtor” indica o número 
de veículos novos de que é fabricante e 
que foram matriculados no ano em 
questão, cujas emissões ultrapassam um 
limite fixado a um nível tal que a média 
de emissões de todos os veículos 
matriculados pelo construtor com 
emissões inferiores a esse limite 
corresponde ao objectivo específico do 
construtor.

Or. fr

Justificação

As penalizações pelas emissões excedentárias não respeitam o princípio fundamental do 
"poluidor-pagador": não é aceitável que sejam aplicadas a todos os veículos 
independentemente do seu nível de emissões. A aplicação deste princípio exige um 
reconhecimento de conformidade para todos os volumes cuja média de emissões respeita o 
nível específico de emissões do construtor em questão. Deste modo, o construtor será 
incentivado a colocar no mercado, o mais depressa possível, o número máximo de veículos 
conformes com o seu próprio objectivo específico de emissões.

Alteração 160
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula:

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula: 

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros x prémio 
sobre as emissões excedentárias 
estabelecido no n.º 3.

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros que 
emitam mais de 130 gr CO2/km x prémio 
sobre as emissões excedentárias 
estabelecido no n.º 3.
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Na qual: Na qual:
"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e 

"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e

"Número de automóveis novos de 
passageiros" indica o número de 
automóveis novos de passageiros de que é 
fabricante e que foram matriculados nesse 
ano.

"Número de automóveis novos de 
passageiros" indica o número de 
automóveis novos de passageiros de que é 
fabricante e que foram matriculados nesse 
ano.

Or. fr

Justificação

O aumento do declive para 60% introduz uma desigualdade social na repartição do ónus 
regulamentar em virtude de certos construtores fixarem, por opção própria, objectivos 
inferiores a 130g CO2/km. Uma modulação das sanções permitiria que o princípio do 
"poluidor-pagador" fosse respeitado e corrigiria esta desigualdade por via de uma redução 
do nível das sanções aplicadas aos veículos que cumprem já o objectivo geral de 130g.

Alteração 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula:

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula:

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros x prémio 
sobre as emissões excedentárias 
estabelecido no n.º 3.

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros 
mediamente não conformes com o 
objectivo de emissões específico do 
construtor x prémio sobre as emissões 
excedentárias estabelecido no n.º 3.

"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 

"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
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que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e

que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e

"Número de automóveis novos de 
passageiros" indica o número de 
automóveis novos de passageiros de que é 
fabricante e que foram matriculados nesse 
ano.

"número de automóveis novos de 
passageiros mediamente não conformes 
com o objectivo de emissões específico do 
construtor"é o número de automóveis de 
que é fabricante e que foram matriculados 
nesse ano e cujas emissões são superiores 
a um limiar, de modo que as emissões 
médias de todos os automóveis 
matriculados pelo fabricante com 
emissões inferiores a este limiar, 
correspondem ao objectivo específico do 
fabricante.

Or. it

Justificação

Os prémios previstos não respeitam o princípio de base do "poluidor-pagador": não é 
aceitável que sejam aplicados de igual modo a todos os automóveis independentemente dos 
respectivos níveis de emissões. A aplicação do princípio exige o reconhecimento premiador 
para os volumes que são mediamente conformes com o nível de emissões específicas de cada 
fabricante. Deste modo incentiva-se o fabricante a lançar no mercado um número sempre 
crescente de veículos que produzem menos emissões de CO2.

Alteração 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula:

2. O prémio sobre as emissões 
excedentárias ao abrigo do n.º 1 será 
calculado com base na seguinte fórmula:

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros x prémio 
sobre as emissões excedentárias 
estabelecido no n.º 3.

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros 
mediamente não conformes com o 
objectivo de emissões específico do 
construtor x prémio sobre as emissões 
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excedentárias estabelecido no n.º 3.
"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e

"Emissões excedentárias" indica o número 
positivo de gramas por quilómetro das 
emissões específicas médias do fabricante 
que ultrapassa o seu objectivo de emissões 
específicas no ano civil em causa, 
arredondado à terceira casa decimal mais 
próxima e

"Número de automóveis novos de 
passageiros" indica o número de 
automóveis novos de passageiros de que é 
fabricante e que foram matriculados nesse 
ano. 

"número de automóveis novos de 
passageiros mediamente não conformes 
com o objectivo de emissões específico do 
construtor"é o número de automóveis de 
que é fabricante e que foram matriculados 
nesse ano e cujas emissões são superiores 
a um limiar, de modo que as emissões 
médias de todos os automóveis 
matriculados pelo fabricante com 
emissões inferiores a este limiar, 
correspondem ao objectivo específico do 
fabricante.

Or. it

Justificação

Os prémios previstos não respeitam o princípio de base do "poluidor-pagador": não é 
aceitável que sejam aplicados de igual modo a todos os automóveis independentemente dos 
respectivos níveis de emissões. A aplicação do princípio exige o reconhecimento premiador 
para os volumes que são mediamente conformes com o nível de emissões específicas de cada 
fabricante. Deste modo incentiva-se o fabricante a lançar no mercado um número sempre 
crescente de veículos que produzem menos emissões de CO2.

Alteração 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros x prémio 
sobre as emissões excedentárias 
estabelecido no n.º 3.

Emissões excedentárias x número de 
automóveis novos de passageiros que 
emitam mais de 130 gr CO2/km + 50% do 
número de automóveis novos de 
passageiros que emitam 130gr CO2/km ou 
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menos x prémio sobre as emissões 
excedentárias estabelecido no n.º 3,

Or. en

Justificação

Uma modulação das sanções permitiria relançar o princípio do "poluidor-pagador". O 
sistema proposto conduzirá à difusão de mais carros com baixas emissões, à renovação 
permanente da frota automóvel e, consequentemente, à realização do objectivo global de 
redução das emissões de CO2.

Alteração 164
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015, de 95 euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;

(b) em relação aos anos subsequentes, o 
mesmo montante mais 50% por cada ano.

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. en

Justificação

A alteração confirma o calendário aprovado pelo Parlamento em Outubro de 2007 e está 
ligada ao objectivo mais ambicioso de reduzir as emissões médias para 125g CO2/km. As 
sanções devem ser aplicadas a partir de 2015 e aumentar todos os anos. As receitas obtidas 
graças aos fabricantes de automóveis que não cumprem as suas obrigações deveriam ser 
redistribuídas pelos fabricantes de automóveis com menos emissões, muitos dos quais 
trabalham com menores margens de lucro por seguirem uma estratégia mais benéfica para o 
ambiente.
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Alteração 165
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será similar aos prémios 
pagos noutros sectores ao abrigo do 
regime europeu de comércio de licenças 
de emissão.

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros; 
(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. en

Justificação

Os prémios sobre as emissões excedentárias, tal como são propostos, são totalmente 
desproporcionados e completamente diferentes dos que existem noutros sectores. Seriam 
muito prejudiciais para a indústria por ameaçarem a sua competitividade e viabilidade. O 
actual PEE seria de 475 euros/t em 2015; uma comparação com outros sectores mostra que o 
valor no regime de comércio de licenças de emissão da União Europeia seria de 20 a 40 €/t; 
sanção adicional no regime de CLE: 100€/t (em caso de incumprimento); promoção de 
veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes: 20€/t.
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Alteração 166
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012,  de 20 euros;

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015, de 95 euros;

(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. de

Justificação

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Alteração 167
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será, em relação às emissões 
excedentárias a partir do ano civil de 2012, 
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de 95 euros.

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;
(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. de

Justificação

Apenas poderá ter lugar uma introdução progressiva. A introdução progressiva no conjunto 
da frota propicia ao fabricante a flexibilidade necessária para se adaptar ao valor médio em 
emissões de CO2. Caso os fabricantes não possam respeitar este valor médio, devem pagar 
um prémio, a partir de 2012, de 95 euros por grama de emissões excedentárias.

Alteração 168
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será, de acordo com o artigo 
1.º:

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 10 euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 20 euros;

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 30 euros;

(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 40 euros.

Or. de
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Justificação

Os prémios propostos, isto é, entre 100 e 475 euros por tonelada de CO2 , são 
consideravelmente superiores aos preços comparáveis dos certificados de CO2 de acordo 
com o regime de comércio de emissões da UE. Um tal tratamento desfavorável unilateral de 
fabricantes de veículos automóveis e, por conseguinte, dos seus clientes não se justifica e não 
é eficaz do ponto de vista económico. As sanções propostas enfraqueceriam 
significativamente a força inovadora da indústria. A remissão para os anos civis após 2015 é 
necessária dado que a versão linguística alemã da proposta de regulamento não remete para 
os anos civis subsequentes.

Alteração 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será, de acordo com o artigo 
1.º:

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 10 euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 20 euros;

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 30 euros;

(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 40 euros.

Or. de

Justificação

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
Pkw-Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient. 
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen. 
Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, da die offizielle deutsche 
Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen Sprachversionen nicht 
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auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.

Alteração 170
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias em relação às emissões 
excedentárias no ano civil de 2012 e nos 
anos civis subsequentes será fixado em
150 euros.

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros; e
(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. en

Justificação

Para efeito de garantir a conformidade, as sanções devem ser fixadas a um nível 
suficientemente elevado e esse nível será aplicável, na íntegra, a partir de 2012. O adiamento 
das sanções apenas protelaria o funcionamento eficaz do regime.

Alteração 171
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 3. O prémio sobre as emissões 
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excedentárias será: excedentárias em relação às emissões 
excedentárias a partir do ano civil de 2015
será de 40 euros.

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros; e
(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. en

Justificação

Os prémios propostos pela Comissão, entre 100 e 475 euros por tonelada de CO2, são muito 
mais elevados do que os preços comparáveis dos certificados de CO2 no quadro do sistema 
de comércio de emissões da União Europeia. Um tal tratamento desfavorável unilateral de 
fabricantes de veículos automóveis e, por conseguinte, dos seus clientes não se justifica e não 
é eficaz do ponto de vista económico. As sanções propostas enfraquecerão significativamente 
a força inovadora da indústria.

Alteração 172
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias em relação às emissões 
excedentárias no ano civil de 2012 e nos 
anos civis subsequentes será fixado em
150 euros.

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros; e
(c) em relação às emissões excedentárias 
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no ano civil de 2014, de 60 euros; e
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. en

Justificação

O prémio sobre as emissões excedentárias deve ser relativamente elevado, a fim de assegurar 
que todos os fabricantes cumpram os seus objectivos. A análise de impacto da Comissão 
especifica que "para obter um efeito dissuasivo geral, é necessário basear os níveis dos 
prémios na faixa superior dos custos marginais (150 €/grama) para determinados 
fabricantes".

Alteração 173
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será idêntico aos prémios 
pagos noutros sectores, no âmbito do 
Sistema Europeu de Comércio de 
Emissões, ascendendo, no máximo, a 20 
euros/g.

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros; e
(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. en
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Justificação

Os prémios sobre as emissões excedentárias propostos são totalmente desproporcionados e 
em nada comparáveis aos que estão previstos noutros sectores. São muito nocivos para a 
indústria, na medida em que ameaçam a sua competitividade e viabilidade. O PEE actual 
equivaleria a 475 euros/t em 2015, ao passo que uma comparação com outros sectores revela 
os seguintes montantes no quadro do Sistema Europeu de Comércio de Emissões (ETS): 20 a 
40 euros/t; preço adicional das sanções ETS: 100 euros/t (em caso de incumprimento); e 
promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e eficientes em termos 
energéticos: 20 euros/t.

Alteração 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. 3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será análogo aos prémios 
estabelecidos nos outros sectores no 
âmbito do Sistema Europeu de Comércio 
de Emissões (ETS), de 20 euros.

a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;
(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros;
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015, de 95 euros; 

Or. it

Justificação

Os prémios propostos para as emissões excedentárias são injustificadamente 
desproporcionados face aos previstos, a partir de 2012 (cem euros por tonelada), ao abrigo 
do Sistema Europeu de Comércio de Emissões (conhecido por "ETS"): Para que exista uma 
sintonia com o aumento dos prémios nos sectores abrangidos pelo Sistema ETS, há que 
estabelecer o prémio relativo ao sector automóvel a um nível equivalente, isto é, 20 euros por 
grama/km de CO2 (igual a 100 euros por tonelada).
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Alteração 175
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias deverá ser idêntico às 
penalizações pagas por outros sectores, de 
acordo com o estabelecido no quadro do 
sistema de comércio dos direitos de 
emissão na UE.

a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;
c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; y
d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. es

Justificação

As penalizações ou pagamentos compensatórios propostos são desproporcionados quando 
comparados com outros sectores industriais. As actuais penalizações seriam equivalentes a 
475 €/t para o ano 2015; ora, se as compararmos com outros sectores abrangidos pelo 
Sistema Europeu de Comércio dos Direitos de Emissão, as penalizações seriam de 20 a 40 
€/t, com penalizações adicionais de 100€/t (em caso de incumprimento) e a promoção de 
veículos de transporte eficientes de um ponto de vista energético seria de 20€/t.
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Alteração 176
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será semelhante aos prémios 
fixados para os sectores industriais ao 
abrigo do regime europeu de comércio de 
emissões nos Estados-Membros.

(a) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2012, de 20 euros;
(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;
(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros;
(d) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2015 e em anos civis 
subsequentes, de 95 euros.

Or. pl

Justificação

Os prémios por emissões excessivas são injustamente desproporcionados em comparação 
com os prémios a pagar a partir de 2012 (100 euros/t) ao abrigo do regime europeu de 
comércio de emissões: 95 euros por g/km equivale, na realidade, a 475 euros/t de CO2. O 
prémio para o sector automóvel deve ser alinhado com os prémios para os sectores 
abrangidos pelo regime de comércio de emissões.

Alteração 177
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

3. O prémio sobre as emissões 
excedentárias será:

(a) em relação às emissões excedentárias (a) em relação às emissões excedentárias 
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no ano civil de 2012, de 20 euros; no ano civil de 2012, o preço de CO2 
negociado em bolsa que não ultrapasse 10
euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, de 35 euros;

(b) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2013, o preço de CO2 
negociado em bolsa que não ultrapasse 20
euros;

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, de 60 euros; e

(c) em relação às emissões excedentárias 
no ano civil de 2014, o preço de CO2 
negociado em bolsa que não ultrapasse 30
euros; e

em relação às emissões excedentárias no 
ano civil de 2015, de 95 euros.

em relação às emissões excedentárias no 
ano civil de 2015, o preço de CO2 
negociado em bolsa que não ultrapasse 40
euros.

Or. de

Justificação

O prémio deveria orientar-se em função dos preços comparáveis dos certificados de CO2 de 
acordo com o regime de comércio de emissões da UE, pois caso contrário existiria uma 
discriminação do fabricante de automóveis. A fim de ter em conta a realidade económica, os 
prémios deveriam alicerçar-se no preço negociado em bolsa.

Alteração 178
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em relação às emissões 
excedentárias no ano civil de 2020 e nos 
anos civis subsequentes, a Comissão 
proporá um prémio sobre as emissões 
excedentárias que será, no mínimo, 10% 
mais elevado do que os custos marginais 
estimados para alcançar as emissões
médias de CO2 especificadas no artigo 1.º 
e no anexo I. 

Or. en
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Justificação

Importa informar a indústria de que serão aplicadas novas sanções a partir de 2020, no 
intuito de garantir que o objectivo estabelecido para esse ano seja alcançado.

Alteração 179
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão considerados 
receitas do orçamento da União Europeia.

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão 
redistribuídos pelos fabricantes ou, no 
caso de um agrupamento, pelo gestor do 
agrupamento, com emissões médias 
específicas de CO2 inferiores ao objectivo 
e proporcionalmente ao total de reduções 
efectuadas.

Or. en

Justificação

A alteração confirma o calendário aprovado pelo Parlamento, em Outubro de 2007 e visa 
estar associada ao objectivo mais ambicioso, em matéria de ambiente, de reduzir as emissões 
médias para 125 g CO2/km. As sanções deverão ser introduzidas a partir de 2015 e aumentar 
anualmente. As receitas obtidas pelos fabricantes de automóveis que não cumpram as normas 
serão redistribuídas pelos fabricantes de automóveis com emissões mais baixas, muitos dos 
quais desenvolvem actividade com margens de lucro inferiores na sequência de uma 
estratégia mais favorável no domínio do ambiente.

Alteração 180
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão considerados 

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão considerados 
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receitas do orçamento da União Europeia. receitas do orçamento da União Europeia e 
utilizados para apoiar meios de transporte 
sustentáveis, nomeadamente transportes 
públicos e infra-estruturas de ciclismo.

Or. en

Justificação

As sanções aplicadas aos automóveis que não cumprem os requisitos ambientais contribuirão 
para o desenvolvimento de métodos de transporte sustentáveis.

Alteração 181
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão considerados
receitas do orçamento da União Europeia.

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão utilizados 
para criar um fundo específico de 
Investigação e Desenvolvimento em 
matéria de eficiência do combustível nos 
veículos rodoviários, nomeadamente de 
conjuntos propulsores alternativos.

Or. en

Justificação

Com vista a promover a inovação e contribuir para concretizar os objectivos da UE no 
domínio do ambiente, os recursos financeiros recolhidos da actual regulamentação deveriam 
ser reinvestidos em I & D no domínio da redução das emissões de CO2 no sector dos 
transportes rodoviários.
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Alteração 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias serão considerados 
receitas do orçamento da União Europeia.

5. Os montantes do prémio sobre as 
emissões excedentárias revertem a favor 
de um fundo cujas receitas são 
obrigatoriamente utilizadas para a 
redução das emissões de CO2 do tráfego 
rodoviário e a investigação de novas 
tecnologias energéticas mais eficientes.

Or. de

Justificação

A fim de promover a inovação tecnológica, as eventuais receitas decorrentes dos montantes 
do prémio devem reverter a favor de um fundo específico que apoiará a investigação e o 
desenvolvimento de tecnologias energéticas mais eficientes e medidas de redução das 
emissões de CO2 no tráfego rodoviário.

Alteração 183
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 7.º-A 
Sistema de bonificação

1. Se o valor fixado como objectivo for 
alcançado em 2012 em mais de um 
quarto, em 2013 em mais de metade, em 
2014 em mais de três quartos do conjunto 
da frota, o fabricante obtém pontos de 
bonificação.
2. Os pontos de bonificação são 
calculados com base nos prémios sobre as 
emissões excedentárias, nos termos do 
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artigo 7º, sendo que um ponto de 
bonificação corresponde a um euro.
3. A partir de 2012, os pontos de 
bonificação obtidos são calculados a par 
de eventuais prémios sobre as emissões 
excedentárias incorridas ulteriormente, 
nos termos do artigo 7º.
4. A Comissão estabelecerá métodos de 
cobrança e cálculo dos pontos de 
bonificação.

Or. de

Justificação

Dado que o calendário de elaboração de novos modelos e tecnologias é, pelo menos de 5 a 7 
anos, é pertinente uma introdução gradual do valor fixado como objectivo. Os construtores 
cuja parte do parque que se situa aquém do valor fixado como objectivo é superior ao 
requerido deveriam beneficiar de pontos de bonificação a título de incentivos positivos e 
recompensas devido à eficácia das medidas destinadas a reduzir o CO2. Estes pontos de 
bonificação são calculados a par de eventuais prémios sobre as emissões excedentárias 
incorridas posteriormente.

Alteração 184
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Publicação do desempenho dos fabricantes Publicação do desempenho dos fabricantes
(“Nomear e estigmatizar”)

1. Até 31 de Outubro de 2011 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

1. Até 31 de Outubro de 2010 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

(a) O seu objectivo de emissões específicas 
para o ano civil precedente;

(a) O seu objectivo de emissões específicas 
médias de CO2 no ano civil precedente; e

(b) As suas emissões específicas médias de 
CO2 no ano civil precedente;

b) As emissões específicas médias de CO2 
de todos os automóveis novos de 
passageiros na Comunidade no ano civil 
precedente.
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(c) A diferença entre as suas emissões 
específicas médias de CO2 no ano civil 
precedente e o seu objectivo de emissões 
específicas para esse ano e
(d) As emissões específicas médias de CO2 
de todos os automóveis novos de 
passageiros na Comunidade no ano civil 
precedente.

2. A partir de 31 de Outubro de 2013, a 
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.° no 
que diz respeito ao ano civil precedente.

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.° no 
que diz respeito ao ano civil precedente.

Or. en

Justificação

Já a partir de 2010, os consumidores devem estar aptos a ter acesso a listas de registo do 
desempenho de todos os fabricantes de automóveis, de modo a permitir-lhes fazer escolhas 
informadas e a exercer pressão sobre os fabricantes de automóveis para intensificarem os 
seus esforços.

Alteração 185
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Outubro de 2011 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

1. Até 31 de Outubro de 2013 e em cada 
ano subsequente, a Comissão publicará 
uma lista indicando, relativamente a cada 
fabricante:

Or. en

Justificação

A publicação deve ser harmonizada com a implementação do regulamento a fim de evitar 
distorções do mercado e discriminação dos fabricantes. Por conseguinte, a publicação não 
deve ter início antes de 2013.
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Alteração 186
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir de 31 de Outubro de 2013, a
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.° no 
que diz respeito ao ano civil precedente.

2. A lista publicada ao abrigo do n.º 1 
indicará também se o fabricante cumpriu 
ou não os requisitos estabelecidos no artigo 
4.° no que diz respeito ao ano civil 
precedente.

Or. en

Justificação

Duplicação do n.º 1 do artigo 8.º por motivos de clareza.

Alteração 187
Kurt Joachim Lauk

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. A partir de 31 de Outubro de 2013, a 
lista publicada ao abrigo do n.º 1 indicará 
também se o fabricante cumpriu ou não os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.° no 
que diz respeito ao ano civil precedente.

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.° no 
que diz respeito ao ano civil precedente.

Or. de

Justificação

Uma vez que os ciclos de desenvolvimento e de produção da indústria automóvel têm uma 
duração que vai de cinco a sete anos, só será possível fixar, de forma obrigatória, um valor-
limite a partir de 2015. Um prazo anterior não corresponderia à realidade económica. 
Atendendo ao necessário adiamento da data de introdução, a publicação das datas deveria 
ser adaptada.
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Alteração 188
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Derrogação especial para fabricantes 

independentes de pequenas séries
1. Pode ser apresentado um pedido de 
derrogação ao objectivo de emissões 
específicas calculado em conformidade 
com o Anexo I por um fabricante que:
(a) Seja responsável por menos de 10 000 
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano 
civil; e
(b) Não esteja ligado a outro fabricante.
2. Um pedido de derrogação ao abrigo do 
n.º 1 pode abranger um período máximo 
de cinco anos civis. O pedido será 
apresentado à Comissão e incluirá:
(a) Nome e pessoa de contacto do 
fabricante;
(b) Prova de que o fabricante é elegível 
para uma derrogação ao abrigo do n.º 1;
(c) Dados sobre os automóveis de 
passageiros que fabrica, incluindo a 
massa e as emissões específicas de CO2 
desses automóveis de passageiros; 
(d) Um objectivo de emissões específicas 
coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial tecnológico de 
redução das suas emissões específicas de 
CO2.
3. Quando a Comissão considera que o 
fabricante é elegível para uma derrogação 
ao abrigo do n.º 1 e que o programa de 
redução das emissões específicas médias 
de CO2 proposto pelo fabricante é 
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coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial tecnológico para a 
redução das suas emissões específicas de 
CO2, a Comissão concederá uma 
derrogação ao fabricante. A derrogação 
será aplicável a partir de 1 de Janeiro do 
ano seguinte à apresentação do pedido.
4. Um fabricante ao qual foi concedida 
uma derrogação de acordo com o 
estabelecido no presente artigo deve 
notificar imediatamente a Comissão de 
qualquer alteração que afecte ou possa 
afectar a sua elegibilidade para uma 
derrogação.
5. Quando a Comissão considera, seja 
com base numa notificação ao abrigo do 
n.º 4 ou de outra forma, que um 
fabricante já não preenche as condições 
de elegibilidade para a derrogação, a 
Comissão revogará a derrogação com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro do ano 
civil seguinte e notificará o fabricante do 
facto.
6. Quando a Comissão considera que o 
fabricante não está a cumprir o programa 
de redução apresentado no seu pedido, a 
Comissão pode revogar a derrogação.
7. A Comissão pode adoptar disposições 
de execução dos n.ºs 1 a 6, incluindo a 
interpretação dos critérios de elegibilidade 
para uma derrogação, o teor dos pedidos e 
o teor e avaliação dos programas de 
redução das emissões específicas de CO2.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

Não há justificação para conceder derrogações específicas a fabricantes de veículos com um 
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nível elevado de emissões. Tal constituiria uma distorção do mercado e um incentivo aos 
fabricantes de automóveis para criarem um modelo preciso de empresa elegível para as 
referidas derrogações. Em consequência disso, um número significativo de automóveis novos 
matriculados não seria abrangido pelo âmbito de aplicação da legislação.

Alteração 189
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Derrogação especial para fabricantes 

independentes de pequenas séries
1. Pode ser apresentado um pedido de 
derrogação ao objectivo de emissões 
específicas calculado em conformidade 
com o Anexo I por um fabricante que:
(a) Seja responsável por menos de 10 000 
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano 
civil; 
(b) Não esteja ligado a outro fabricante.
2. Um pedido de derrogação ao abrigo do 
n.º 1 pode abranger um período máximo 
de cinco anos civis. O pedido será 
apresentado à Comissão e incluirá:
(a) Nome e pessoa de contacto do 
fabricante;
(b) Prova de que o fabricante é elegível 
para uma derrogação ao abrigo do n.º 1;
(c) Dados sobre os automóveis de 
passageiros que fabrica, incluindo a 
massa e as emissões específicas de CO2 
desses automóveis de passageiros;
(d) Um objectivo de emissões específicas 
coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial tecnológico de 
redução das suas emissões específicas de 
CO2.
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3. Quando a Comissão considera que o 
fabricante é elegível para uma derrogação 
ao abrigo do n.º 1 e que o programa de 
redução das emissões específicas médias 
de CO2 proposto pelo fabricante é 
coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial tecnológico para a 
redução das suas emissões específicas de 
CO2, a Comissão concederá uma 
derrogação ao fabricante. A derrogação 
será aplicável a partir de 1 de Janeiro do 
ano seguinte à apresentação do pedido.
4. Um fabricante ao qual foi concedida 
uma derrogação de acordo com o 
estabelecido no presente artigo deve 
notificar imediatamente a Comissão de 
qualquer alteração que afecte ou possa 
afectar a sua elegibilidade para uma 
derrogação.
5. Quando a Comissão considera, seja 
com base numa notificação ao abrigo do 
n.º 4 ou de outra forma, que um 
fabricante já não preenche as condições 
de elegibilidade para a derrogação, a 
Comissão revogará a derrogação com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro do ano 
civil seguinte e notificará o fabricante do 
facto.
6. Quando a Comissão considera que o 
fabricante não está a cumprir o programa 
de redução apresentado no seu pedido, a 
Comissão pode revogar a derrogação.
7. A Comissão pode adoptar disposições 
de execução dos n.ºs 1 a 6, incluindo a 
interpretação dos critérios de elegibilidade 
para uma derrogação, o teor dos pedidos e 
o teor e avaliação dos programas de 
redução das emissões específicas de CO2.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 12.º.
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Or. en

Justificação

Não há motivos para conceder derrogações específicas a veículos com um nível elevado de 
emissões.

Alteração 190
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser apresentado um pedido de 
derrogação ao objectivo de emissões 
específicas calculado em conformidade 
com o Anexo I por um fabricante que:

1. Pode ser apresentado um pedido de 
derrogação ao objectivo de emissões 
específicas calculado em conformidade 
com o Anexo I por um fabricante que:

a) Seja responsável por menos de 10 000 
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil; 
e

a) Seja responsável por menos de 10 000 
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil; 
e

b) Não esteja ligado a outro fabricante. b) Não esteja ligado a outro fabricante de 
automóveis ou
b-A) disponha de empresas ligadas e, no
total, seja responsável pela matriculação 
na Comunidade de um número de 
automóveis de passageiros novos inferior 
a 10 000 unidades por ano civil;

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica e simplifica o âmbito da derrogação, na medida em que 
permanece estritamente abaixo do limiar das 10 000 unidades. Poderão verificar-se situações 
em que dois fabricantes ligados matriculem menos de 10 000 novos automóveis de 
passageiros. Devem ser considerados fabricantes não ligados.
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Alteração 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Derrogação especial para fabricantes 
independentes de pequenas séries

Derrogação para fabricantes especializados 
de pequenas séries

1. Pode ser apresentado um pedido de 
derrogação ao objectivo de emissões 
específicas calculado em conformidade 
com o Anexo I por um fabricante que:

1. Pode ser apresentado um pedido de 
derrogação ao objectivo de emissões 
específicas calculado em conformidade 
com o Anexo I por um fabricante que:

a) Seja responsável por menos de 10000 
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil 
e bem como

a) Seja responsável por menos de 10000 
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil 
e bem como

b) Não esteja ligado a outro fabricante. b) Cujos automóveis de passageiros 
pertençam a uma categoria cujas 
características específicas não permitam 
alcançar esse objectivo.

Or. it

Justificação

A derrogação é necessária para todos os fabricantes especializados (0,2% da totalidade, 
menos de 30.000 automóveis, pouco utilizados, com emissões marginais totais de CO2), 
impossibilitados de atingirem reduções de pelo menos 60% nos termos do Anexo I. Para 
evitar distorções injustificáveis da concorrência a derrogação é concedida a todos os 
fabricantes ("ligados" ou não a outro fabricante) que concorrem nos mesmos segmentos. De 
outro modo, os fabricantes "ligados"representariam um peso considerável para o 
responsável do agrupamento.

Alteração 192
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Seja responsável por menos de 10 000 a) Seja responsável por menos de 1 000
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automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil; 
e

automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil; 
e

Or. en

Justificação

A cláusula de derrogação deve ser limitada ao mínimo por razões ambientais e no intuito de 
evitar desigualdades de tratamento entre fabricantes de diferentes dimensões. Além disso, o 
limiar deve ser baixado de 10 000 para 1 000 novos automóveis de passageiros, no sentido de 
atender ao disposto no anexo XII, parte 2, ponto 1 da Directiva 2007/46/CE.

Alteração 193
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(a) Seja responsável por menos de 10 000
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil 
e

(a) (a) Seja responsável por menos de 0,1 
% dos automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil 
e:

Or. de

Justificação

Cumpre criar regulamentação que se adapte de forma dinâmica à evolução do mercado.

Alteração 194
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Seja responsável por menos de 10 000
automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil 

(a) Seja responsável por menos de 0,1 %
dos automóveis novos de passageiros 
matriculados na Comunidade por ano civil 
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e e

Or. de

Alteração 195
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A pedido dos interessados, a 
Comissão concederá aos fabricantes de 
modelos específicos cujos novas registos 
não constituam, em conjunto, mais de 1% 
do total anual de registos de veículos de 
passageiros da UE um objectivo 
alternativo de 25% de redução das 
emissões específicas médias em 
comparação com 2008, em vez do 
objectivo específico calculado nos termos 
do Anexo I.

Or. de

Justificação

A proposta de regulamento não tem em conta a situação especial dos fabricantes que, 
limitando-se a construir modelos específicos, possuem, no entanto, uma dimensão 
excessivamente ampla para serem abrangidos pela derrogação estabelecida nas alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 9.º. Um objectivo alternativo exigiria que esses fabricantes realizassem 
pelo menos os mesmos esforços que os fabricantes de frotas automóveis, mas oferecendo-lhes 
ao mesmo tempo condições equitativas, com 2008 como ano de referência.

Alteração 196
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Um objectivo de emissões específicas d) Um objectivo de emissões específicas 
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coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial tecnológico de 
redução das suas emissões específicas de 
CO2.

coerente com a capacidade técnica do 
fabricante, os recursos financeiros e o 
modelo de redução potencial relativa de 
CO2 para os concorrentes directos.

Or. en

Justificação

A presente alteração define os critérios em função dos quais se determina e se avaliam os 
objectivos individuais, no sentido de proporcionar mais segurança jurídica e previsibilidade, 
incentivando simultaneamente as reduções das emissões.

Alteração 197
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão considera que o 
fabricante é elegível para uma derrogação 
ao abrigo do n.º 1 e que o programa de 
redução das emissões específicas médias 
de CO2 proposto pelo fabricante é 
coerente com o seu potencial de redução, 
incluindo o potencial tecnológico para a 
redução das suas emissões específicas de 
CO2, a Comissão concederá uma 
derrogação ao fabricante. A derrogação 
será aplicável a partir de 1 de Janeiro do 
ano seguinte à apresentação do pedido.

3. Quando a Comissão considera que o 
fabricante é elegível para uma derrogação 
ao abrigo do n.º 1 e que cumpriu o 
programa de redução das emissões 
específicas médias de CO2 proposto pelo 
fabricante, a Comissão concederá uma 
derrogação ao fabricante. Quando tomar 
esta decisão, a Comissão atenderá aos 
critérios previstos na alínea d) do n.º 2. A 
derrogação será aplicável a partir de 1 de 
Janeiro do ano seguinte à apresentação do 
pedido.

Or. en

Justificação

A presente alteração justifica-se por razões de coerência com a alteração ao artigo 9.º, n.º 2, 
alínea d).
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Alteração 198
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando a Comissão considera que o 
fabricante não está a cumprir o programa 
de redução apresentado no seu pedido, a 
Comissão pode revogar a derrogação.

6. Quando a Comissão considera que o 
fabricante não está a cumprir o programa 
de redução apresentado no seu pedido, a 
Comissão pode aplicar um prémio sobre 
as emissões excedentárias ao fabricante, 
em conformidade com o disposto no 
artigo 7.º.

Or. en

Justificação

Caso um fabricante ultrapasse o seu objectivo de emissões previsto no seu pedido de 
derrogação, a revogação da derrogação é uma medida desproporcionada. Em vez disso, 
deveria aplicar-se ao fabricante o mesmo sistema de prémio sobre as emissões excedentárias 
que está previsto para os fabricantes de automóveis em massa. Tal constitui uma 
harmonização mais rigorosa do procedimento aplicável aos pequenos fabricantes com o que 
é aplicável aos fabricantes de automóveis em massa.

Alteração 199
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Todo e qualquer pedido de 
derrogação, incluindo as informações 
justificativas, bem como qualquer 
notificação efectuada por força do nº 4, 
qualquer revogação por força dos nºs 5 ou 
6, ou as medidas referidas no nº 7, são 
disponibilizados ao público.

Or. en
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Alteração 200
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Um fabricante poderá solicitar à 
Comissão um objectivo alternativo de 25% 
de redução das emissões específicas 
médias em comparação com 2008, em vez 
do objectivo específico calculado nos 
termos do Anexo I, sempre que:
a) não tenha nenhuma empresa ligada, os 
seus registos anuais de veículos novos na 
União Europeia se situem entre o número 
estipulado no nº 1 e 1,5 % do mercado 
europeu total, ou
b) tenha empresas ligadas, os seus 
registos anuais de veículos novos na 
União Europeia, juntamente com os das 
empresas ligadas, se situem entre o 
número estipulado no nº 1 e 1,5 % do 
mercado europeu total.
As empresas ligadas poderão solicitar à 
Comissão um objectivo alternativo de 25 
% de redução das emissões específicas 
médias em comparação com 2006, em vez 
do objectivo específico calculado nos 
termos do Anexo I, se os seus registos 
anuais de veículos novos na União 
Europeia, juntamente com os das 
empresas ligadas, se situam entre o 
número estipulado no nº 1 e 1,5 % do 
mercado europeu total.

Or. de

Justificação

O objectivo de reduções das emissões em 25 % exigirá aos fabricantes de modelos específicos 
um maior esforço que aos fabricantes de frotas automóveis. Não obstante, continuam a ser 
empresas viáveis. A proposta de regulamento não tem em conta a situação especial dos 
fabricantes que, limitando-se a construir modelos específicos, possuem, no entanto, uma 
dimensão excessivamente ampla para serem abrangidos pela derrogação estabelecida nas 
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alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º. Agrupar-se não é a solução para estes fabricantes, dado 
que assim ofereceriam aos seus concorrentes acesso aos seus planos para os anos 
subsequentes.

Alteração 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Um fabricante poderá solicitar à 
Comissão um objectivo alternativo de 25% 
de redução da média das suas emissões 
específicas em comparação com 2006, em 
vez do objectivo específico calculado nos 
termos do Anexo I, desde que:
a) não disponha de empresas ligadas e 
seja responsável pela matriculação na 
Comunidade de um número de 
automóveis de passageiros novos situado 
entre as 10 000 e as 300000 unidades por 
ano civil; ou
b) disponha de empresas ligadas e, no 
total, seja responsável pela matriculação 
na Comunidade de um número de 
automóveis de passageiros novos situado 
entre as 10 000 e as 300 000 unidades por 
ano civil;
As empresas ligadas poderão solicitar à 
Comissão um objectivo alternativo de 25% 
de redução da média das suas emissões 
específicas em comparação com 2006, em 
vez da média dos objectivos específicos em 
matéria de emissões calculados nos 
termos do Anexo I, caso essas empresas 
ligadas, juntamente com quaisquer outras 
empresas do mesmo tipo, sejam 
responsáveis pela matriculação na 
Comunidade de um número de 
automóveis de passageiros novos situado 
entre as 10 000 e as 300000 unidades por 
ano civil.
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Or. en

Justificação

A proposta da Comissão impõe aos fabricantes que trabalham para determinados nichos de 
mercado (e que fabricam uma gama limitada de veículos) objectivos que não são atingíveis e 
que são muito mais rigorosos do que os dos seus concorrentes directos. A esses concorrentes, 
que comercializam uma gama muito mais vasta de automóveis ou que fazem parte de um 
grupo, não é imposto um esforço sequer comparável, apesar de fabricarem automóveis com 
as mesmas emissões de CO2. A presente alteração permite que os fabricantes que trabalham 
para determinados nichos de mercado escolham um objectivo mínimo de 25%.  Trata-se de 
uma muito significativa redução das emissões de CO2, em comparação com a média do 
sector, que é de 19%, embora não desencadeie senão um impacto negligenciável em termos 
ambientais.

Alteração 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9-A 
Eco-inovações

1. O Comité estabelecido nos termos do 
artigo 12.º do presente Regulamento 
adoptará decisões sobre pedidos de 
reconhecimento das eco-inovações, 
incluindo a redução de CO2 derivada do 
uso de uma tecnologia.
2. Os fabricantes na acepção do artigo 3.º 
ou os fornecedores de componentes que 
criem uma tecnologia poderão apresentar 
solicitudes de reconhecimento de eco-
inovações. Esses pedidos devem incluir 
dados sobre a redução de CO2 conseguida 
mediante o uso dessa tecnologia que 
estejam certificados por um organismo 
independente. Os serviços técnicos 
previstos no artigo 41.º da Directiva 
2007/46/CE poderão actuar como 
organismos independentes de certificação. 
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3. Em conexão com a verificação do 
presente Regulamento, as eco-inovações 
receberão incentivos de CO2 na base da 
sua inclusão como componentes padrão 
nos tipos de veículos ou versões dos tipos 
de veículos. O nível global dos incentivos 
concedidos a um fabricante com respeito 
a eco-inovações será limitado a 10 % do 
objectivo do fabricante calculado nos 
termos do Anexo I. 
4. Independentemente deste 
procedimento, o trabalho de revisão do 
ciclo de ensaios, paralelamente à 
compensação das eco-inovações, 
continuará para garantir que o seu 
potencial de redução de CO2 se reflicta no 
ciclo de ensaios a longo prazo.
5. Aquando da revisão da Directiva nos 
termos do artigo 1.º, a Comissão 
apresentará, como parte da avaliação de 
impacto, uma avaliação geral das 
reduções nas emissões de CO2 
conseguidas mediante eco-inovações, a 
fim de velar por que nos anos seguintes 
sejam tidas devidamente em conta todas 
as medidas de redução de CO2 quando se 
avaliar se os fabricantes alcançaram os 
seus objectivos.
6. O Comité estabelecido por força do 
artigo 12º do presente Regulamento 
deverá verificar que o pedido de 
reconhecimento de uma eco-inovação está 
completo e, num prazo de três meses após 
a apresentação dos documentos 
correspondentes, adoptará uma decisão 
sobre a compensação relativa às eco-
inovações.
O requerente poderá apresentar um 
recurso à Comissão relativo à decisão 
adoptada pelo Comité no prazo de um mês 
após a notificação da decisão. A Comissão 
deverá apresentar esse recurso ao Comité, 
que o examinará num prazo de três meses 
e adoptará uma decisão.
A Comissão publicará todas as decisões 
sobre compensações das eco-inovações no 
Jornal Oficial da União Europeia.
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Or. de

Justificação

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.

Alteração 203
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A 
1. O Comité estabelecido nos termos do 
artigo 12.º do presente Regulamento 
adoptará decisões sobre pedidos de 
reconhecimento das eco-inovações, 
incluindo a redução de CO2 derivada do 
uso de uma tecnologia.
2. Os fabricantes na acepção do artigo 3.º 
ou os fornecedores de componentes que 
criem uma tecnologia poderão apresentar 
solicitudes de reconhecimento de eco-
inovações. Esses pedidos devem incluir 
dados sobre a redução de CO2 conseguida 
mediante o uso dessa tecnologia que 
estejam certificados por um organismo 
independente. Os serviços técnicos 
previstos no artigo 41.º da Directiva 
2007/46/CE poderão actuar como 
organismos independentes de certificação.
3. Em conexão com a verificação do 
presente Regulamento, as eco-inovações 
receberão incentivos de CO2 na base da 
sua inclusão como componentes padrão 
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nos tipos de veículos ou versões dos tipos 
de veículos. O nível global dos incentivos 
concedidos a um fabricante relativos às 
eco-inovações será limitado a 10 % do 
objectivo do fabricante calculado nos 
termos do Anexo I. Os incentivos para as 
eco-inovações serão limitados a 50 % da 
redução de CO2 determinada nos termos 
do n.º 1. O Comité estabelecido nos 
termos do artigo 12.º  poderá impor um 
prazo à validade dos incentivos para as 
tecnologias individuais e compensá-las 
com carácter decrescente por um período 
determinado. Neste sentido, o Comité terá 
em conta a fase alcançada no 
desenvolvimento das tecnologias e os 
ciclos dos produtos específicos da 
indústria automóvel.
5. Independentemente deste 
procedimento, o trabalho de revisão do 
ciclo de ensaios, paralelamente à 
compensação das eco-inovações, 
continuará para garantir que o seu 
potencial de redução de CO2 se reflicta no 
ciclo de ensaios a longo prazo.
6. Aquando da revisão da Directiva nos 
termos do artigo 1.º, a Comissão 
apresentará, como parte da avaliação de 
impacto, uma avaliação geral das 
reduções nas emissões de CO2 
conseguidas mediante eco-inovações, a 
fim de velar por que nos anos seguintes 
sejam tidas devidamente em conta todas 
as medidas de redução de CO2 quando se 
avaliar se os fabricantes alcançaram os 
seus objectivos.
7. O Comité estabelecido por força do 
artigo 12º do presente Regulamento 
deverá verificar que o pedido de 
reconhecimento de uma eco-inovação está 
completo e, num prazo de três meses após 
a apresentação dos documentos 
correspondentes, adoptará uma decisão 
sobre a compensação relativa às eco-
inovações. Neste sentido, a Comissão 
apresentará uma proposta ao comité. O 
requerente poderá apresentar um recurso 
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à Comissão relativo à decisão adoptada 
pelo Comité no prazo de um mes após a 
notificação da decisão. A Comissão 
deverá apresentar esse recurso ao Comité, 
que o examinará num prazo de três meses 
e adoptará uma decisão. A Comissão 
publicará todas as decisões sobre 
compensações das eco-inovações no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or. de

Justificação

Objectivo: criar incentivos para melhorar a eficiência dos componentes e as funções a fim de 
fomentar a inovação. Só as tecnologias que acarretem reduções das emissões de CO2 podem 
ser consideradas eco-inovações. Isto pode ser garantido mediante a certificação por parte de 
organismos de verificação (um método já utilizado nos procedimentos de homologação na 
UE). A fim de manter um objectivo ambiental ambicioso, só 50 % das reduções de CO2 
conseguidas pelas eco-inovações que formem parte da especificação padrão de um automóvel 
devem ser tidas em conta para os incentivos e estes só devem ser válidos por um período 
limitado ou concedidos de forma decrescente. 

Alteração 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
1. As eco-inovações são as tecnologias 
inovadoras no veículo automóvel que 
comprovadamente reduzem as emissões 
de CO2, independentemente do 
comportamento do condutor, mas que não 
se reflectem, ou reflectem-se de modo 
insuficiente, nas medições de CO2 
efectuadas de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007.
2. O Comité referido no n.º 1 do artigo 
12.º do presente Regulamento decidirá das 
candidaturas relativas às eco-inovações, 
incluindo a quantificação real da redução 
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de CO2 resultante de determinada 
tecnologia.
3. Uma candidatura ao estatuto de 
inovação ecológica pode ser apresentada 
pelos fabricantes ou pelos fornecedores da 
tecnologia em causa. As candidaturas 
devem ser fundamentadas em dados 
técnicos sobre a redução de CO2 
associada a essa tecnologia. Tais dados 
têm de ser certificados por uma entidade 
terceira. As instituições notificadas nos 
termos do artigo 41.º da Directiva 
2007/46/CE podem actuar como entidades
terceiras para fins de certificação.
4. No processo de monitorização do 
presente Regulamento, as eco-inovações 
serão consideradas com base nos créditos 
concedidos para a sua instalação como 
equipamento de base em determinados 
modelos ou nas respectivas versões. Os 
créditos associados a determinada 
tecnologia não serão superiores a 75% da 
redução efectiva de CO2 decidida de 
acordo com o disposto no n.º 2. O Comité 
referido no n.º 1 do artigo 12.º pode, além 
disso, limitar a validade dos créditos ao 
longo do tempo, ou decidir que esses 
créditos sejam aplicados degressivamente 
durante um certo período.

Or. en

Justificação

O presente Regulamento na sua forma final deveria proporcionar incentivos ao aumento da 
eficiência de auxiliares/componentes, mesmo que o benefício que deles se retire em termos de 
CO2 não se reflicta nas medições de CO2 efectuadas de acordo com Regulamento 715/2007. 
Apenas as tecnologias que, sem margem para dúvidas, levam a uma efectiva redução das 
emissões de CO2 deverão ser consideradas eco-inovações, tendo o seu impacto que ser 
certificado por um serviço técnico competente, análogo aos utilizados para a homologação 
de modelos na UE.
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Alteração 205
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 31 de Dezembro de 2009, o mais 
tardar, a Comissão apresentará uma 
proposta destinada a incluir no presente
Regulamento os veículos comerciais 
ligeiros, na acepção do Anexo II da 
Directiva 2007/46/CE, fixando o nível 
médio de emissões em 175 g CO2/km, a 
partir de 1 de Janeiro de 2012, e um nível 
não superior a 160 g CO2/km, a partir de 
1 de Janeiro de 2015.

Or. en

Justificação

É necessário que o presente Regulamento também inclua os veículos comerciais ligeiros, uma 
vez que eles são responsáveis por, aproximadamente, 2% das emissões totais dos transportes 
na União Europeia. Não queremos repetir o erro que os EUA cometeram, quando, ao 
adoptarem as normas CAFE ("Corporate Average Fuel Economy"), viram todo o sector 
responder através da troca de mais de metade da totalidade dos veículos por veículos 
comerciais ligeiros (SUV, carrinhas de caixa aberta, veículos ligeiros de mercadorias de 
caixa fechada).

Alteração 206
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em 2010, a Comissão avaliará, com 
base nos dados comunicados ao abrigo da 
Decisão 1753/2000/CE, se no período de 
2006 a 2009 se verificou uma alteração na 
massa dos automóveis novos de 
passageiros superior ou inferior a 0. 

2. Em 2010, a Comissão avaliará se no 
período de 2006 a 2009 se verificou uma 
alteração na superfície de apoio das rodas
dos automóveis novos de passageiros 
superior a 0. 
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Caso se observe uma mudança na massa
dos automóveis novos de passageiros, o 
valor do aumento autónomo da massa
constante do Anexo I será alterado para a 
média das alterações anuais da massa
verificadas entre os anos civis de 2006 a 
2009.

Caso se observe uma mudança na 
superfície de apoio das rodas dos 
automóveis novos de passageiros, o valor 
do aumento autónomo da superfície de 
apoio das rodas constante do Anexo I será 
alterado para a média das alterações anuais 
da superfície de apoio das rodas 
verificadas entre os anos civis de 2006 a 
2009.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de usar um parâmetro baseado na "massa" penalizará os 
fabricantes que produzem veículos mais leves.  Trata-se de um erro com efeitos perversos.  A 
redução do peso é um dos meios mais importantes de reduzir o CO2.  O parâmetro deve 
basear-se na "superfície de apoio das rodas".

Alteração 207
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 2 - parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em 2010, a Comissão avaliará, com base 
nos dados comunicados ao abrigo da 
Decisão 1753/2000/CE, se no período de 
2006 a 2009 se verificou uma alteração na 
massa dos automóveis novos de 
passageiros superior ou inferior a 0. 

2. Em 2016, a Comissão avaliará, com base 
nos dados comunicados ao abrigo da 
Decisão 1753/2000/CE, se no período de 
2006 a 2015 se verificou uma alteração na 
massa dos automóveis novos de 
passageiros superior ou inferior a 0. 

Caso se observe uma mudança na massa 
dos automóveis novos de passageiros, o 
valor do aumento autónomo da massa 
constante do Anexo I será alterado para a 
média das alterações anuais da massa 
verificadas entre os anos civis de 2006 a 
2009.

Caso se observe uma mudança na massa 
dos automóveis novos de passageiros, o 
valor do aumento autónomo da massa 
constante do Anexo I será alterado para a 
média das alterações anuais da massa 
verificadas entre os anos civis de 2006 a 
2015.

Or. en
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Justificação

A curva linear que permite definir os objectivos para 2012 baseia-se no peso médio total dos 
veículos. Se este peso médio se alterar, os fabricantes teriam menos de dois anos para 
cumprirem os novos objectivos, prazo esse considerado insuficiente, na medida em que a 
maior parte dos modelos se encontrariam na fase de concepção ou de produção.

Alteração 208
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em 2010, a Comissão avaliará, com 
base nos dados comunicados ao abrigo da 
Decisão 1753/2000/CE, se no período de 
2006 a 2009 se verificou uma alteração na 
massa dos automóveis novos de 
passageiros superior ou inferior a 0. 

2. Em 2010, a Comissão avaliará se no 
período de 2006 a 2009 se verificou uma 
alteração na superfície de apoio das rodas
dos automóveis novos de passageiros 
superior a 0. 

Caso se observe uma mudança na massa
dos automóveis novos de passageiros, o 
valor do aumento autónomo da massa
constante do Anexo I será alterado para a 
média das alterações anuais da massa
verificadas entre os anos civis de 2006 a 
2009.

Caso se observe uma mudança na 
superfície de apoio das rodas dos 
automóveis novos de passageiros, o valor 
do aumento autónomo da superfície de 
apoio das rodas constante do Anexo I será 
alterado para a média das alterações anuais 
da superfície de apoio das rodas 
verificadas entre os anos civis de 2006 a 
2009.

Or. en

Justificação

O parâmetro relativo à massa deve ser substituído pelo parâmetro relativo à superfície de 
apoio das rodas, para evitar que o Regulamento dê preferência a opções mais pesadas 
(veículos a gasóleo ou híbridos) e penalize a redução do tamanho dos motores, se tal 
conduzir igualmente a uma redução do peso. O parâmetro "superfície de apoio das rodas" 
oferecerá incentivos à limitação das diferenças de peso no parque automóvel, o que é positivo 
do ponto de vista da segurança. Garantirá também uma maior segurança regulamentar, uma 
vez que as alterações ao longo do tempo serão menores do que com a massa.
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Alteração 209
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão procederá à revisão da 
evolução tecnológica com vista a alterar, 
conforme adequado, as disposições do 
Regulamento CE n.° 715/2007 relativo à 
homologação dos veículos a motor.

Suprimido

Or. en

Justificação

No Regulamento 715/2007 e no acto de execução (a ser adoptado), a Comissão já definiu 
todas as questões relevantes a cuja revisão procederá e que poderá introduzir no âmbito das 
normas Euro 5 e Euro 6.  Este artigo afigura-se, por conseguinte, redundante.

Alteração 210
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão procederá à revisão da 
evolução tecnológica com vista a alterar, 
conforme adequado, as disposições do 
Regulamento CE n.° 715/2007 relativo à 
homologação dos veículos a motor.

3. A Comissão procederá à revisão da 
evolução tecnológica com vista a alterar, 
conforme adequado, as disposições do 
Regulamento (CE) n.° 715/2007 relativo à 
homologação dos veículos a motor. A 
Comissão examinará nomeadamente, os 
procedimentos para medir as emissões de 
CO2 e as possibilidades de incluir os 
ensaios relativos às emissões de CO2 no 
processo de conformidade em circulação, 
sem entravar a introdução rápida de 
tecnologias novas e menos comprovadas 
(tais como as baterias e as pilhas de 
combustível), com vista a reduzir as 
emissões de CO2.
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Or. en

Justificação

Pode ser necessária a actualização ou substituição dos procedimentos e testes para ter em 
consideração alterações nas especificações do veículo e no comportamento do condutor, a 
fim de garantir que as emissões mundiais efectivas correspondam às que são medidas no 
contexto dos testes de homologação. As emissões de CO2 de veículos que foram utilizados no 
tráfego normal durante alguns anos podem diferir daquilo que foi medido durante a 
homologação. Uma inclusão das emissões de CO2 no processo de conformidade em 
circulação garantirá que as emissões de CO2 provenientes dos veículos sejam comparáveis 
às medidas no contexto da homologação. Em veículos com tecnologias novas e menos 
comprovadas (tais como as baterias e as pilhas de combustível), poderão ser autorizadas 
determinadas diminuições, a fim de não entravar a introdução rápida de novas tecnologias 
que ofereçam um potencial elevado para a redução a longo prazo.

Alteração 211
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em particular, a Comissão apresenta 
propostas, se for caso disso, até 2010, 
tendo em vista garantir que os processos 
de medição de emissões de CO2 nos 
termos do Regulamento (CE) nº 715/2007 
e das suas medidas de execução sejam 
adaptados, em conformidade com o 
disposto no nº 3 do artigo 14º do referido 
regulamento, a fim de melhor reflectir as 
condições reais de condução e de integrar 
o conjunto das eco-inovações pertinentes 
ligadas a estes processos.

Or. en
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Alteração 212
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão apresentará, até 31 de 
Dezembro de 2015, uma proposta de 
regulamento relativo à definição do nível 
médio de emissões dos automóveis de 
passageiros novos, que nunca poderá ser 
superior a 100 g e deverá ser atingido até 
1 de Janeiro de 2020.
A proposta será antecedida de uma 
avaliação geral dos seus efeitos na 
indústria e nas actividades ligadas ao 
sector automóvel, acompanhada de uma
análise precisa dos custos e benefícios, 
tendo em conta o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas com vista à 
redução de CO2.

Or. en

Justificação

A Comissão definirá o nível médio de emissões aquando da revisão do presente Regulamento. 
Este nível, que em caso algum deverá ser superior a 100 g/km, será fixado tendo em conta o 
desenvolvimento de inovações tecnológicas.

Alteração 213
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão apresentará uma proposta de 
Regulamento com vista à revisão do nível 
médio de emissões especificado no n.º 3 
do Anexo I, fixando o nível médio de 
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emissões deverá ser atingido pelo parque 
de automóveis novos até 1 de Janeiro de 
2020, tendo em conta a exequibilidade e 
os progressos da tecnologia decorrentes 
dos acordos internacionais relativos ao 
período pós-2012.

Or. en

Justificação

O segundo objectivo da redução deverá ser revisto em baixa, caso venha a afigurar-se 
tecnologicamente exequível e imprescindível no contexto dos acordos internacionais pós-
2012.

Alteração 214
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão apresentará, até 31 de 
Dezembro de 2014, uma proposta de 
Regulamento relativa à definição do nível 
médio de emissões dos automóveis de 
passageiros novos, que em circunstância 
alguma poderá ser superior a 
80g CO2/km e que terá de ser atingido até 
1 de Janeiro de 2020.

Or. en

Justificação

A meta proposta a médio prazo (2020) é mais ambiciosa do que a decidida pelo Parlamento 
em Outubro de 2007. Reconhece a posição muitíssimo mais progressista assumida pela 
indústria e a pressão exercida pelos consumidores no sentido da mudança, em resultado do 
enorme aumento dos preços do petróleo.
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Alteração 215
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão procederá à reavaliação 
dos progressos tecnológicos, tendo em 
vista a introdução, se for caso disso, de 
limiares de equivalente CO2 para outras 
formas de energia utilizadas pelos 
veículos de passageiros. Tais medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais do presente Regulamento, 
completando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 12.º.

Or. en

Alteração 216
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.ºs 3-A e 3-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão certificar-se-á 
igualmente da conclusão, até 31 de 
Dezembro de 2012, do processo de revisão 
do Novo Ciclo Europeu de Testes de 
Condução, de molde a que ele reflicta 
melhor as condições reais de condução e 
permita a integração das eco-inovações 
no correspondente ciclo de ensaios.
3-B. Em 2010, a Comissão avaliará se no 
período de 2006 a 2009 se verificou uma 
alteração na superfície de apoio das rodas 
dos automóveis novos de passageiros 
superior a 0.
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Caso se observe uma mudança na massa 
dos automóveis novos de passageiros, o 
valor do aumento autónomo da massa 
constante do Anexo I será alterado para a 
média das alterações anuais da massa 
verificadas entre os anos civis de 2006 a 
2009.

Or. en

Justificação

O ciclo de ensaios é a vertente principal do presente Regulamento. Esta vertente deveria ser 
desenvolvida de molde a reflectir as condições reais e incluir a eventual redução de emissões 
decorrentes das chamadas eco-inovações. O parâmetro 'massa' deve ser substituído pelo 
parâmetro 'superfície de apoio das rodas'', a fim de evitar que o Regulamento dê preferência 
a certas tecnologias de redução de CO2 (por exemplo, a dieselização, ou a hibridização). O 
parâmetro ''superfície de apoio das rodas'' garantirá igualmente uma maior segurança 
regulamentar, na medida em que as alterações previstas para o futuro serão menos 
acentuadas do que as respeitantes à massa.

Alteração 217
Guido Sacconi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão certificar-se-á de que, 
até 2015, os automóveis de todas as 
categorias de peso serão abrangidos pelo 
presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Alguns veículos automóveis de passageiros têm uma massa de referência não superior aos 2 
840 quilos especificados no n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento relativo às normas EURO 5 e 
EURO 6. Um exemplo de um veículo desse género é o Hummer H2, que possui uma massa 
mínima sem carga de 2 902 quilos. Ao abrigo da proposta em apreço, tais veículos ficam 
isentos. Esta lacuna deve ser colmatada, para evitar que um aumento dos SUV 
excepcionalmente pesados ponha em causa a concretização dos objectivos da média do 
parque automóvel da UE.
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Alteração 218
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que a Comissão propuser um 
novo acto legislativo que afecte os 
veículos comerciais ligeiros e as 
respectivas emissões e do qual resulte, de 
forma directa ou indirecta, um aumento 
das emissões de CO2, a Comissão 
indicará claramente este facto nas suas 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e especificará as eventuais 
incidências negativas no que diz respeito 
à observância, pelos fabricantes, dos 
objectivos de emissões específicas de CO2 
estabelecidos no presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Segundo a proposta da Comissão, importa indicar claramente se eventuais disposições 
propostas terão uma incidência negativa a nível da concretização do objectivo de redução 
das emissões de CO2.
A legislação comunitária deverá garantir a coerência da proposta, caso existam outras 
regulamentações em matéria de segurança ou de emissões poluentes que entrem em conflito 
com os objectivos da redução das emissões de CO2. Devem ser concedidos créditos aos 
fabricantes de automóveis, a fim de que eles possam contrabalançar o aumento das emissões 
de CO2 dos veículos.
Os regulamentos da União Europeia devem ser coerentes com os princípios acordados no 
âmbito do relatório CARS 21. A indústria automóvel
precisa de estabilidade e de previsibilidade.
A regulamentação comunitária deverá proporcionar incentivos para que a indústria 
automóvel alcance 
as metas em matéria de emissões de CO2 com a melhor relação custo-eficácia que for 
possível.
Os créditos das emissões de CO2 deverão ser utilizados para verificar o cumprimento, pelo 
fabricante (valor das frotas),
da legislação referente às emissões de CO2 e de quaisquer outros regulamentos sobre esta 
matéria. A indústria automóvel deveria ser compensada, sempre que haja propostas 
legislativas que contribuam para o aumento das emissões de CO2.
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Alteração 219
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão procederá à revisão, até 
2012, do ciclo de ensaios que actualmente 
é utilizado para medir o consumo de 
combustível e as emissões de CO2, para 
que ele reflicta de forma mais adequada 
as emissões de CO2  geradas pela 
condução real em estrada. As medidas 
necessárias, destinadas a alterar 
elementos não essenciais do presente 
Regulamento, completando-o, devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

O ciclo de ensaios actualmente utilizado não reflecte de forma adequada as emissões reais de 
CO2. De acordo com algumas estimativas, as emissões produzidas nos ciclos de ensaios são 
hoje, em média, 19% inferiores às emissões reais. No caso de determinados modelos 
específicos, essa diferença atinge níveis que poderão ir até aos 45%. É por isso que o ciclo de 
ensaios na Europa deve ser revisto, a fim de aferir de forma mais exacta, quer as emissões 
reais de CO2, quer o impacto de todas as medidas técnicas apostadas em reduzir essas 
emissões, incluindo as chamadas "eco-inovações". Uma tal revisão afigura-se também 
necessária para fornecer aos consumidores uma melhor informação sobre o seu consumo de 
combustível e despesas conexas.
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Alteração 220
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão apresentará, até 31 de 
Dezembro de 2012, uma proposta de 
Regulamento com base num parâmetro de 
utilidade que não esteja relacionado com 
o peso nem com qualquer outro atributo 
que aumente directamente o consumo de 
combustível. A diferenciação de objectivos 
deverá incentivar as reduções de emissões 
para todas as categorias de automóveis.

Or. en

Justificação

Die Orientierung der Grenzwerte am Gewicht ist zwar für die Phase ab 2012 möglicherweise 
unabweisbar, da für andere Parameter keine ausreichenden Daten vorliegen. Langfristig 
sollten jedoch andere Parameter einbezogen werden, um die Gewichtsreduktion zu 
unterstützen. Viele Unternehmen haben Gewichtsreduktionen in den vergangenen Jahren als 
Teil ihrer Strategie, zu verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Fahrzeugen zu kommen, 
integriert. Hier sollte die Verordnung so weit wie möglich weitere Anreize mit sich bringen.

Alteração 221
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. No relatório, a Comissão examinará 
também a melhor forma de substituir o 
parâmetro da massa por outros 
parâmetros, como o volume, o número de 
lugares//assentos, o contacto com o solo 
ou uma abordagem combinada, e, caso 
necessário, proporá a modificação da 
parte do presente Regulamento que rege 
os objectivos no período posterior a 2020. 
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Neste sentido, a Comissão procurará não 
alterar a distribuição dos encargos entre 
os diversos fabricantes.

Or. de

Justificação

Se bem que o recurso ao parâmetro da massa pareça inevitável no período que começa em 
2012, dado que não existem dados adequados para justificar o uso de outros parâmetros, a 
longo prazo devem incluir-se outros parâmetros para apoiar a redução do peso. Em anos 
recentes, muitos fabricantes incorporaram reduções de peso na sua estratégia de produção 
de veículos de baixo consumo e favoráveis ao ambiente. O Regulamento deve oferecer outros 
incentivos na medida do possível.

Alteração 222
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que a Comissão propuser um 
novo acto legislativo que afecte os 
veículos comerciais ligeiros e as
respectivas emissões e de que resulte, de 
forma directa ou indirecta, um aumento 
das emissões de CO2, a Comissão 
indicará claramente este facto nas suas 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e especificará as eventuais 
incidências negativas em termos de 
cumprimento, pelos fabricantes, dos 
objectivos de emissões específicas de CO2 
estabelecidos no presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
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manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Alteração 223
Guido Sacconi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em 2017, a Comissão calculará a 
massa média dos veículos novos 
matriculados na Comunidade durante os 
cinco anos anteriores (2012-2016) e 
alterará em conformidade o valor relativo 
a M0 no anexo I. Posteriormente, essa 
alteração será levada a cabo de cinco em 
cinco anos.
Esta alteração, que tem por objecto 
modificar elementos não essenciais do 
presente regulamento, é adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referida no
nº 3 do artigo 12º.

Or. en

Justificação

Continuarão a verificar-se modificações na massa após a data de entrada em vigor da 
legislação. Contudo, o AMI introduzido pela Comissão só reflecte as modificações 
verificadas entre 2006 e 2009. É necessária uma correcção da massa média a intervalos 
regulares para garantir o cumprimento do objectivo médio para o parque automóvel da UE.
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Alteração 224
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que a Comissão propuser um 
novo acto legislativo que afecte os 
veículos comerciais ligeiros e as 
respectivas emissões e de que resulte, de 
forma directa ou indirecta, um aumento 
das emissões de CO2, a Comissão 
indicará claramente este facto nas suas 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e especificará as eventuais 
incidências negativas em termos de 
cumprimento, pelos fabricantes, dos 
objectivos de emissões específicas de CO2 
estabelecidos no presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Segundo a proposta da Comissão, importa indicar claramente se eventuais disposições 
propostas terão uma incidência negativa a nível da realização do objectivo de redução das 
emissões de CO2. A indústria automóvel deveria ser recompensada sempre que propostas 
legislativas contribuam para aumentar as emissões de CO2.

Alteração 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Informação ao consumidor

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 
cartazes ou material e literatura 
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promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem em que medida as emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros em venda diferem do 
objectivo de emissões específicas 
estabelecido para esse automóvel de 
passageiros ao abrigo do Anexo I.

Or. de

Justificação

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Alteração 226
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Informação do consumidor

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 
cartazes ou material e literatura 
promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem em que medida as emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros em venda diferem do 
objectivo de emissões específicas 
estabelecido para esse automóvel de 
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passageiros ao abrigo do Anexo I.

Or. en

Justificação

A informação do consumidor já está coberta pela Directiva 1999/94/CE sobre a rotulagem, 
que está actualmente a ser revista. As eventuais modificações devem ser feitas a esta 
Directiva, para evitar uma duplicação da legislação.

Alteração 227
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 
cartazes ou material e literatura 
promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem em que medida as emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros em venda diferem do objectivo 
de emissões específicas estabelecido para 
esse automóvel de passageiros ao abrigo do 
Anexo I.

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 
cartazes ou material e literatura 
promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem em que medida as emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros em venda diferem do objectivo 
de emissões específicas estabelecido para 
esse automóvel de passageiros ao abrigo do 
Anexo I. Uma parte significativa do 
espaço total ocupado pela publicidade e a 
literatura promocional será reservado a 
informação visível, precisa e facilmente 
compreensível sobre o desempenho do 
veículo em matéria de emissões de CO2.
O mais tardar [6 meses após a adopção do 
presente regulamento] será adoptado pela 
Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
12, um rótulo normalizado e 
regularmente actualizado sobre o 
desempenho dos veículos ao nível de 
emissões de CO2 em valores absolutos.
Será aposta na janela traseira de todos os 
veículos novos vendidos na Comunidade a 
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partir de 2012 uma etiqueta autocolante 
com o rótulo comunitário de desempenho 
em matéria de emissões de CO2.

Or. en

Alteração 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 
cartazes ou material e literatura 
promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem em que medida as emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros em venda diferem do objectivo 
de emissões específicas estabelecido para 
esse automóvel de passageiros ao abrigo do 
Anexo I.

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 
cartazes ou material e literatura 
promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem as emissões específicas de CO2 
dos automóveis de passageiros em venda e 
o objectivo de emissões específicas 
estabelecido para esse automóvel de 
passageiros ao abrigo do Anexo I.

Or. en

Justificação

O consumidor compreenderá mais facilmente o desempenho em matéria de emissões se 
conhecer o objectivo do tipo específico de automóvel em venda e a medida em que o 
fabricante conseguiu cumprir esse objectivo.

Alteração 229
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
fabricantes assegurarão que os rótulos, 
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cartazes ou material e literatura 
promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem em que medida as emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros em venda diferem do objectivo 
de emissões específicas estabelecido para 
esse automóvel de passageiros ao abrigo do 
Anexo I.

cartazes ou material e literatura 
promocionais do tipo referido nos artigos 
3.°, 5.º e 6.º da Directiva 1999/94/CE 
indiquem em que medida as emissões 
específicas de CO2 dos automóveis de 
passageiros em venda diferem do objectivo 
de emissões específicas estabelecido para 
esse automóvel de passageiros ao abrigo do 
Anexo I. Um mínimo de 20 % do espaço 
dedicado à promoção dos automóveis 
novos na literatura promocional referida 
no artigo 6.º será utilizado para fornecer  
informações aos consumidores, num 
formato a aprovar pela Comissão, sobre a 
economia de combustível e as emissões de 
CO2 de cada veículo.

Or. en

Justificação

A alteração reafirma a posição adoptada pelo Parlamento em Outubro de 2007.   É essencial 
que os consumidores obtenham informações claras, apresentadas de forma eloquente, sobre 
a poupança de combustível e as emissões de CO2 dos veículos que pretendam adquirir.

Alteração 230
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Informações para o condutor no interior 

do automóvel
A partir de 1 de Janeiro de 2012, os 
fabricantes que solicitem a homologação 
de tipo para os veículos M1 definidos na 
Directiva 2007/46/CE em conformidade 
com o Regulamento (CE) nº 715/2007 
equiparão cada veículo com um monitor 
de consumo de combustível.
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Or. en

Justificação

Muitos ensaios confirmam que existe uma discrepância entre as emissões de CO2 em 
situação real e as emissões medidas no ciclo de ensaios da UE. Um monitor do consumo de 
combustível pode contribuir para eliminar esta discrepância, dado mostrar quanto 
combustível consome o automóvel enquanto se conduz. Tal pode fomentar uma condução 
ecológica, levando assim a uma redução do consumo de combustível quando se utiliza o 
veículo em situação real. Outros efeitos positivos da adopção de estilos de condução mais 
económicos são um menor número de acidentes, uma redução das emissões de NOx e de 
partículas, menos ruído e menor desgaste dos pneus e do conjunto propulsor.

Alteração 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Medidas de execução

As medidas necessárias à execução do n.º 
1, alínea f-A) do Artigo 3.º que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento são 
aprovadas mediante o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

A aprovação de medidas ecológicas inovadoras ao nível da União Europeia através da 
comitologia garante uma abordagem harmonizada. A comitologia é um procedimento que 
existe no quadro do direito comunitário e que a Comissão utiliza regularmente para chegar a 
decisões comuns que visam alterar legislação existente ou instituir nova legislação, em 
conformidade com as competências da Comissão no domínio da construção de automóveis.
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Alteração 232
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Medidas de execução

As medidas necessárias à execução do n.º 
1, alínea f-A) do Artigo 3.º que tenham 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento são 
aprovadas mediante o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

A aprovação de medidas ecológicas inovadoras ao nível da União Europeia através da 
comitologia garante uma abordagem harmonizada. A comitologia é um procedimento que 
existe no quadro do direito comunitário e que a Comissão utiliza regularmente para chegar a 
decisões comuns que visam alterar legislação existente ou instituir nova legislação, em 
conformidade com as competências da Comissão no domínio da construção de automóveis.

Alteração 233
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Medidas de implementação

As medidas necessárias para a 
implementação da alínea f-A) do n.º 1 do 
artigo 3.º, destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 12.º 
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relativo ao “procedimento de 
comitologia”.

Or. fr

Justificação

A aprovação das ecotecnologias através da comitologia garante uma abordagem 
harmonizada. Com efeito, a comitologia é um procedimento previsto na legislação 
comunitária. É normalmente utilizado para a obtenção de decisões comuns de alteração das 
regulamentações em vigor ou para introduzir novas leis no âmbito de competências da 
Comissão em matéria de construção dos veículos a motor. Esta alteração clarifica a 
utilização do procedimento de comitologia.

Alteração 234
Chris Davies

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
= 125 + a × (F – F0) 

Na qual: Na qual:

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = Superfície de apoio das rodas em 
metros quadrados (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6
Aumento autónomo da massa
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

Aumento autónomo da superfície de apoio 
das rodas (AFI) = 0 %

a = 0,0457 a = 25,30

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão de usar um parâmetro baseado na "massa" penalizará os 
fabricantes que fabricam veículos mais leves.  Isto está profundamente errado.  A redução do 
peso é um dos meios mais importantes de reduzir o CO2.  O parâmetro deve ser baseado na 
"superfície de apoio das rodas".

Alteração 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula: 

1. 1. Relativamente a cada automóvel novo 
de passageiros matriculado na 
Comunidade no ano que começa em 1 de 
Janeiro de 2012, as emissões específicas 
de CO2 permitidas, medidas em gramas 
por quilómetro, serão determinadas com 
base na seguinte fórmula: 

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0) 

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
120 + a × (F – F0)

Na qual: Na qual: 

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = Superfície de apoio das rodas em 
metros quadrados (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Aumento autónomo da massa
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

Aumento autónomo da superfície de apoio 
das rodas (AFI) = 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificação

O parâmetro relativo à massa deve ser substituído pelo parâmetro relativo à superfície de 
apoio das rodas para evitar que o regulamento dê preferência a certas tecnologias de 
redução de CO2 (como a "dieselização" ou a "hibridização") em detrimento de outras. O 
parâmetro "superfície de apoio das rodas" também é preferível em termos de segurança 
regulamentar, pois as alterações futuras não deverão ser tão sensíveis como as que poderão 
incidir sobre a massa.
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Alteração 236
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula: 

1. Em 2012, relativamente a cada 
automóvel novo de passageiros 
matriculado na Comunidade, as emissões 
específicas de CO2 permitidas, medidas 
em gramas por quilómetro, serão 
determinadas com base na seguinte 
fórmula: 

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0) 

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
120 + a × (M – M0) 

Na qual: Na qual: 
M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en

Alteração 237
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula: 

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros matriculado na Comunidade 
no ano que começa em 1 de Janeiro de 
2012, as emissões específicas de CO2 
permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
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na seguinte fórmula: 
Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
120 + a × (F – F0)

Na qual: Na qual: 

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = Superfície de apoio das rodas em 
metros quadrados (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Aumento autónomo da massa
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

Aumento autónomo da superfície de apoio 
das rodas (AFI) = 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificação

O parâmetro relativo à massa deve ser substituído pelo parâmetro relativo à superfície de 
apoio das rodas para evitar que o regulamento dê preferência a opções mais pesadas 
(veículos a gasóleo ou híbridos) e penalize a redução do tamanho dos motores se tal conduzir 
igualmente a uma redução do peso. O parâmetro "superfície de apoio das rodas" oferecerá 
incentivos à limitação das diferenças de peso no parque automóvel, o que é positivo do ponto 
de vista da segurança. Garantirá também uma maior segurança regulamentar, uma vez que 
as alterações ao longo do tempo serão menores do que com a massa. O declive deverá ser o 
mais baixo possível para estimular as reduções e evitar efeitos contrários aos pretendidos.

Alteração 238
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
objectivo em matéria de emissões de CO2  
+ 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 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. en

Alteração 239
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Anexo I - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0) [g/km]

Na qual: Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = massa média dos veículos de 
passageiros actualmente em produção 
(kg)

f = (1 + AMI)6
Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0%

a = 0,0457 a = 0,0228

Or. pl

Justificação

Por razões ambientais e sociais, os carros pequenos, que produzem menos emissões de CO2 e 
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utilizam menos combustível, devem continuar a ter um preço abordável. A definição de metas 
diferenciadas por fabricante deverá ainda garantir despender esforços tecnológicos 
desproporcionados que dêem origem a custos insustentáveis, cujas repercussões no preço de 
venda a retalho dos veículos automóveis seriam inaceitáveis para os consumidores.

Alteração 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Na qual: Na qual:
M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0%
a = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Justificação

Imperativos de natureza ambiental e social exigem que os automóveis pequenos, que 
produzem menos emissões de CO2, sejam economicamente acessíveis. Os objectivos 
específicos cometidos aos fabricantes devem, por conseguinte, garantir que não seja imposto 
um esforço tecnológico injusto aos fabricantes de automóveis pequenos, que não é sustentável 
em termos de custos para estes últimos, nem de preços para os clientes. A modificação de "a" 
(inclinação 30%) é pois necessária. Solicita-se, consequentemente, a supressão do aumento 
autónomo da massa (AMI) para garantir a certeza do objectivo cometido.
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Alteração 241
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
120 + a × (F – F0)

Na qual: Na qual:

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = superfície de apoio (largura de via x 
distância entre eixos) do veículo em 
metros quadrados (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,89 m²
f = (1 + AMI)6

Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Justificação

Segundo a avaliação de impacto que acompanha a proposta da Comissão, a superfície de 
apoio das rodas é um parâmetro mais eficaz do que o peso (cf. quadro pp. 90-91 do doc. 
SEC(2007)1723). Em particular, o peso incentiva a produção de veículos cada vez mais 
pesados, o que é contrário ao objectivo pretendido, e não o recurso a uma concepção que 
permita reduzir o peso dos veículos. Por conseguinte, há que introduzir um parâmetro 
baseado na superfície de apoio. Para que os veículos mais pequenos continuem a ser 
acessíveis, propõe-se um declive menor (30 %).
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Alteração 242
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula:

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0)

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
120 + a × (F – F0)

Na qual: Na qual: 

M = massa do veículo em quilogramas 
(kg)

F = Superfície de apoio das rodas em 
metros quadrados (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

Aumento autónomo da superfície de apoio 
das rodas (AFI) = 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificação

O parâmetro relativo à massa deve ser substituído pelo parâmetro relativo à superfície de 
apoio das rodas para evitar que o regulamento dê preferência a certas tecnologias de 
redução de CO2 (como a "dieselização" ou a "hibridização") em detrimento de outras. O 
parâmetro "superfície de apoio das rodas" garantirá também uma maior segurança 
regulamentar, uma vez que as alterações ao longo do tempo serão menores do que com a 
massa. O declive de 60% está o mais próximo possível da proposta da Comissão.
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Alteração 243
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Anexo I - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula: 

1. Relativamente a cada automóvel novo de 
passageiros, as emissões específicas de 
CO2 permitidas, medidas em gramas por 
quilómetro, serão determinadas com base 
na seguinte fórmula: 

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0) 

Emissões específicas de CO2 permitidas = 
130 + a × (M – M0) 

Na qual: Na qual: 

M = massa do veículo em quilogramas (kg) M = massa do veículo em quilogramas (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

Aumento autónomo da massa 
(Autonomous mass increase - AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0230

Or. fr

Justificação

Segundo a análise de impacto da proposta da Comissão, qualquer declive igual ou superior a 
60% representaria um importante factor de desigualdade, já que seria imposto um aumento 
de preços aos pequenos veículos que seria superior ao aplicado às grandes cilindradas. 
Seria, pois, posto em perigo o acesso dos clientes a estes pequenos veículos que emitem 
pouco CO2. É por isso que, uma inclinação a 30% é mais equitativa e mais eficaz. Além 
disso, não é necessário ponderar um AMI. 
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Alteração 244
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – última linha

Texto da Comissão Alteração

a = 0,0457 a = 0,0231

Or. en

Justificação

Uma vez que a massa constitui um parâmetro de utilidade, a curva não deve ultrapassar os 
30% a fim de evitar que incentivos perversos conduzam a um aumento e não a uma redução 
das emissões de CO2.

Alteração 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – última linha

Texto da Comissão Alteração

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Justificação

Segundo a avaliação de impacto da Comissão (SEC(2007)1723) de 19 de Dezembro de 2007, 
a melhor forma de responder aos critérios de neutralidade concorrencial, sustentabilidade e 
equidade social é através do ângulo de inclinação das curvas dos valores-limite de 80% .
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Alteração 246
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Entre 2013 e 2020, relativamente a 
cada automóvel de passageiros novo 
matriculado na Comunidade, as emissões 
específicas de CO2 permitidas, medidas 
em gramas por quilómetro, serão 
determinadas com base na média linear 
anual dos objectivos para o parque de 
automóveis entre 2012 e 2020. A 
diferenciação das médias anuais basear-
se-á na superfície de apoio das rodas do 
veículo e num declive de 40%. 
As medidas para diferenciar o objectivo, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, devem ser aprovadas até 1 
de Janeiro de 2012, segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 12.º.

Or. en

Alteração 247
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Anexo A – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1b. Entre 2021 e 2025, relativamente a 
cada automóvel de passageiros novo 
matriculado na Comunidade, as emissões 
específicas de CO2 permitidas, medidas 
em gramas por quilómetro, serão 
determinadas com base na média linear 
anual dos objectivos para o parque de 
automóveis entre 2020 e 2025. A eventual 
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diferenciação das médias anuais basear-
se-á na superfície de apoio das rodas do 
veículo e num declive máximo de 40%. 
As medidas para diferenciar o objectivo, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, devem ser aprovadas até 1 
de Janeiro de 2020, segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 12.º.

Or. en

Alteração 248
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Relativamente a cada automóvel 
novo de passageiros, as emissões 
específicas de CO2 permitidas, medidas 
em gramas por quilómetro e baseadas 
unicamente nas tecnologias dos motores 
de veículos, serão:
- 130 g em 2015
- 110 g em 2020
- 95 g em 2025
- 75 g em 2030.
Estes objectivos deverão ser revistos de 
cinco em cinco anos após uma avaliação 
do impacto efectuada pela Comissão.

Or. en

Justificação

É oportuno definir objectivos claros e ambiciosos desde já para permitir aos fabricantes 
desenvolver modelos que respeitem esses objectivos. Além disso, a realização de avaliações 
de impacto e revisões regulares permitirá adaptar esses objectivos à evolução da tecnologia.



AM\728751PT.doc 193/207 PE407.904v01-00

PT

Alteração 249
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A partir do ano que se inicia em 1 de 
Janeiro de 2020 e em cada ano 
subsequente, a fórmula referida no ponto 
1 é aplicada substituindo "120" por "80". 
A partir do ano que se inicia em 1 de 
Janeiro de 2025 e em cada ano 
subsequente, a fórmula referida no ponto 
1 é aplicada substituindo "80" por "60". 

Or. en

Justificação

O sector automóvel deve ser incluído nos objectivos de redução das emissões de CO2 à escala 
do planeta. É proposto um nível médio não superior a 80 g CO2/km, a partir de 2020, e não 
superior a 60 g CO2/km, a partir de 2025, a fim de fornecer um incentivo a longo prazo para 
a redução das emissões de CO2 dos automóveis.

Alteração 250
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente a cada automóvel de 
passageiros novo, devem ser obtidas 
reduções adicionais de CO2 através de 
eco-inovações:
- redução de 10 g em 2015
- redução de 20 g em 2020
- redução de 25 g em 2025
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- redução de 30 g em 2030.

Or. en

Justificação

Eco-inovações obrigatórias permitirão reduções suplementares.

Alteração 251
Chris Davies

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A partir do ano que se inicia em 1 de 
Janeiro de 2020 e em cada ano 
subsequente, a fórmula referida no ponto 
1 é aplicada utilizando o valor "80" para 
a emissão específica média de CO2
permitida.

Or. en

Justificação

É importante definir desde já um objectivo a médio prazo (2020) para a indústria para lhe 
permitir planear a realização dos objectivos exigidos o mais cedo possível.  O valor proposto 
de 80 g CO2/km é mais ambicioso do que o aprovado pelo Parlamento em Outubro de 2007 
em reconhecimento da posição muito mais avançada adoptada presentemente pela indústria e 
da pressão a favor da mudança exercida pelos consumidores devido ao aumento exponencial 
do preço dos combustíveis.
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Alteração 252
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente a cada ano entre 2020 
e 2024, inclusive, a fórmula referida no 
ponto 1 é aplicada substituindo a 
expressão "relativamente a cada ano 
entre 2012 e 2019 inclusive" por 
"relativamente a cada ano entre 2020 e 
2024 inclusive" e "120" por "80". 

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração do mesmo autor relativa ao artigo 1.º.

Alteração 253
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A partir do ano que se inicia em 1 de 
Janeiro de 2020 e em cada ano 
subsequente, a fórmula referida no ponto 
1 é aplicada substituindo o valor "130" 
por "95" e a figura pela variável "a" em 
prol da coerência com a partilha de 
esforços entre fabricantes. Esta alteração, 
que tem por objecto modificar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
será proposta pela Comissão em 2012 e 
adoptada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no nº 3 do artigo 12º.
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Or. en

Justificação

Deve ser introduzida desde já uma nova etapa de redução no regulamento para incentivar a 
inovação no sector da indústria automóvel e para garantir a penetração das tecnologias com 
baixa dependência do carbono no mercado, no intuito de atingir os objectivos mais 
ambiciosos de redução de CO2 da União. É necessário um objectivo de 95 g CO2/km para 
incentivar a inovação e acelerar o ritmo da evolução tecnológica.

Alteração 254
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada fabricante velará por que no 
ano que se inicia em 1 de Janeiro de 2020 
e em cada ano subsequente, pelo menos 
8% dos automóveis de passageiros por ele 
produzidos sejam veículos com emissões 
zero. Para atingir este objectivo, os 
fabricantes podem utilizar as disposições 
relativas ao agrupamento previstas no n.º 
1-A do artigo 5.º.

Or. en

Justificação

Existem, desde há vários anos, diversos veículos com emissões zero, tais como veículos 
eléctricos ou híbridos, tendo sido desenvolvidos por diferentes fabricantes, mas, até à data, 
estes veículos não foram comercializados em grande escala. É necessário incentivar a sua 
produção.
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Alteração 255
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A partir de 2025 e em cada ano 
subsequente, a fórmula referida no ponto 
1 é aplicada substituindo a expressão 
"relativamente a cada ano entre 2020 e 
2024 inclusive" por "a partir de 2025 e 
em cada ano subsequente" e "80" por 
"60". 

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração do mesmo autor relativa ao artigo 1.º.

Alteração 256
Martin Callanan, Chris Davies

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
Veículos com teor muito reduzido de 

emissões de dióxido de carbono
Os veículos com teor muito reduzido de 
dióxido de carbono, tal como definidos no 
artigo 3.º, matriculados na União 
Europeia no ano civil pertinente, 
contarão mais do que uma vez para o 
cálculo desse mesmo ano da média de 
emissões específicas de CO2 do fabricante 
de veículos, de acordo com o seguinte 
calendário:
2012: 10 vezes
2013: 7 vezes
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2014: 4 vezes
2015: 2 vezes
A partir de 1 de Janeiro de 2016, este 
multiplicador deixará de ser aplicado.

Or. en

Justificação

Os fabricantes estão a investir recursos significativos no desenvolvimento de tecnologias de 
vanguarda de veículos com teor muito reduzido de dióxido de carbono, cujas emissões são 
significativamente inferiores às que se podem encontrar actualmente no mercado europeu. 
Nas suas fases iniciais de produção, estas tecnologias implicarão um acréscimo de preço 
significativo e os veículos disponíveis serão relativamente escassos. Para encorajar um 
investimento constante na sua rápida comercialização, deveria fazer parte da proposta de 
regulamento um sistema provisório de super-créditos legislativos para veículos com teor 
muito reduzido de emissões de dióxido de carbono.

Alteração 257
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada automóvel novo de passageiros 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No mês com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada mês subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada automóvel novo de passageiros 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

Or. en

Justificação

Por razões de consonância com o n.º 1 do artigo 6.º. A vigilância e a comunicação deveriam 
ser harmonizadas com a implementação do regulamento em 2012, a fim de evitar distorções 
do mercado e discriminação dos fabricantes. Por conseguinte, o ano de início deverá 2012. 
Os fabricantes têm de conhecer dados mensais relativos ao desempenho para estarem aptos a 
responder à evolução do mercado em caso de necessidade.
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Alteração 258
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

1. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada automóvel novo de passageiros 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

1. No mês com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada mês subsequente, os 
Estados-Membros registarão, relativamente 
a cada automóvel novo de passageiros 
matriculado no seu território, os seguintes 
dados:

Or. en

Justificação

Por razões de consonância com o n.º 1 do artigo 6.º. A vigilância e a comunicação deveriam 
ser harmonizadas com a implementação do regulamento, a fim de evitar distorções do 
mercado e discriminação dos fabricantes. Por conseguinte, o ano de início deverá 2012. Os 
fabricantes têm de conhecer dados mensais relativos ao desempenho para estarem aptos a 
responder à evolução do mercado em caso de necessidade.

Alteração 259
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No ano que se inicia em 1 de Janeiro 
de 2016 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros registarão, 
relativamente a cada veículo novo com 
emissões zero matriculado no seu 
território, para além dos dados 
enumerados no ponto 1, as emissões de 
CO2 (g/km) específicas relacionadas com 
a produção do combustível destinado ao 
veículo com emissões zero.

Or. en



PE407.904v01-00 200/207 AM\728751PT.doc

PT

Justificação

É necessário incentivar a produção de veículos com emissões zero. A produção de 
combustíveis destinados aos veículos com emissões zero provoca emissões de GEE, 
nomeadamente devido à produção de electricidade para os veículos eléctricos. É necessário 
ter isto em conta a partir de 1016. O facto de não contabilizar a totalidade das emissões de 
CO2 antes deste ano constituirá um incentivo suplementar para os veículos com emissões 
zero.

Alteração 260
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo II – parte A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados referidos no n.º 1 serão os 
constantes do certificado de conformidade 
do automóvel de passageiros em causa. 
Quando o certificado de conformidade 
especifica tanto a massa mínima como a 
massa máxima de um automóvel de 
passageiros, os Estados-Membros 
utilizarão apenas o valor máximo para fins 
do presente regulamento.

2. Os dados referidos no n.º 1 serão os 
constantes do certificado de conformidade 
do automóvel de passageiros em causa. 
Quando o certificado de conformidade 
especifica tanto a massa mínima como a 
massa máxima de um automóvel de 
passageiros, os Estados-Membros 
utilizarão apenas o valor máximo para fins 
do presente regulamento. No caso dos 
automóveis com alimentação dupla 
(gasolina-gás), cujos certificados de 
conformidade indicam as emissões 
específicas de CO2 quer para a gasolina 
quer para o combustível gás, os 
Estados-Membros utilizam apenas o valor  
medido de gás.

Or. it

Justificação

Segundo dados oficiais os automóveis com alimentação dupla são quase exclusivamente 
utilizados na opção a gás. É, pois, necessário promover a utilização de combustíveis gasosos 
alternativos à gasolina para reduzir os níveis de CO2 e diversificar o abastecimento 
energético.
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Alteração 261
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Apesar das disposições que figuram 
no ponto 2, se os automóveis são 
registados pela primeira vez na 
Comunidade com base numa 
homologação nacional individual nos 
termos do artigo 24.º da Directiva 
2007/46/CEE, os dados visados no ponto 1 
são recuperados do certificado de 
homologação individual ou dos seus 
anexos. No caso de automóveis com 
alimentação dupla (gasolina-gás), cujos 
certificados de homologação individual 
ou os seus anexos indicam as emissões 
específicas de CO2 quer para a gasolina 
quer para o combustível gás, os Estados 
Membros utilizam apenas o valor medido 
de gás desde que o mesmo tenha sido 
calculado de acordo com o Regulamento 
(CE) 715/2007 ou com o Regulamento 
ECE/ONU n.º 115.

Or. it

Justificação

São indicadas as referências administrativas caso os automóveis refiram uma homologação 
nacional que não preveja um certificado europeu de conformidade (nos termos da Directiva 
2007/46/CE). Os métodos de medição e de certificação das emissões de CO2 são equivalentes 
no regulamento ONU e no regulamento CE.
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Alteração 262
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte A – ponto 3 – introdução

Texto da Comissão Alteração

3. No ano com início em 1 de Janeiro de 
2010 e em cada ano subsequente, os 
Estados-Membros determinarão, de acordo 
com os métodos descritos na Parte B, os 
seguintes dados por fabricante:

3. No mês com início em 1 de Janeiro de 
2012 e em cada mês subsequente, os 
Estados-Membros determinarão, de acordo 
com os métodos descritos na Parte B, os 
seguintes dados por fabricante:

Or. en

Justificação

Por razões de consonância com o n.º 1 do artigo 6.º. A vigilância e a comunicação deveriam 
ser harmonizadas com a implementação do regulamento, a fim de evitar distorções do 
mercado e discriminação dos fabricantes. Por conseguinte, o ano de início deverá 2012. Os 
fabricantes têm de conhecer dados mensais relativos ao desempenho para estarem aptos a 
responder à evolução do mercado em caso de necessidade.

Alteração 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Anexo II– Parte A – ponto 3 – alínea d) – introdução

Texto da Comissão Alteração

(d) Para cada variante de cada versão de 
cada tipo de automóvel novo de 
passageiros:

(d) Para cada versão de cada variante de 
cada tipo de automóvel novo de 
passageiros:

Or. en

Justificação

A nova redacção proposta garante a conformidade com as definições estabelecidas na parte 
B do Anexo II da Directiva 2007/46/CE.
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Alteração 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Relativamente a cada variante de cada 
versão de cada tipo de automóvel novo de 
passageiros, deve registar-se o número de 
automóveis de passageiros matriculados 
pela primeira vez, a massa dos veículos, as 
emissões específicas de CO2 e a superfície 
de apoio das rodas do automóvel.

4. Relativamente a cada versão de cada 
variante de cada tipo de automóvel novo 
de passageiros, deve registar-se o número 
de automóveis de passageiros matriculados 
pela primeira vez, a massa dos veículos, as 
emissões específicas de CO2 e a superfície 
de apoio das rodas do automóvel.

Or. en

Justificação

A nova redacção proposta garante a conformidade com as definições estabelecidas na parte 
B do Anexo II da Directiva 2007/46/CE.

Alteração 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
Processo de imputação do potencial de 
redução de emissões de eco-inovações 
1. 1. A Comissão convocará um comité de 
peritos (“Comité de Avaliação da Eco-
Inovação“), composto por representantes 
dos serviços competentes da Comissão, 
que terá por missão deliberar sobre os 
pedidos de imputação do potencial de 
redução de emissões às emissões 
específicas de CO2 dos fabricantes. O 
Comité poderá recorrer a peritos externos 
e informará trimestralmente o Comité 
estabelecido nos termos do artigo 12.º.
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2. Se necessário, o Comité realizará 
trimestralmente audições destinadas a 
aprovar o potencial de redução das 
emissões específicas de medidas técnicas e 
deliberará sobre os pedidos apresentados 
nesse sentido. Das decisões do Comité
cabe recurso.
3. As medidas admissíveis para efeitos de 
imputação aos objectivos de emissões 
específicas de um fabricante:
a) terão de prestar um contributo 
quantificável para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, 
b) terão de estar claramente relacionadas 
com as emissões de CO2 de um tipo de 
veículo determinado ou de um número 
definido de veículos desse tipo, 
c) não deverão ser necessárias para 
efeitos de homologação de tipo, nos 
termos da Directiva 2007/46/CE ou de 
outras prescrições legais da UE,
d) terão de acarretar reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa que 
não se encontrem incluídas no 
procedimento de ensaio. 
4. Ao requererem que as eco-inovações 
sejam tidas em conta, os fabricantes de 
veículos automóveis terão de facultar 
dados fiáveis no que respeita aos 
seguintes aspectos: 
a) a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa atribuível à medida 
(expressa em equivalente de CO2); 
b) prova documental de que a medida não 
é necessária para fins de homologação de 
tipo; 
c) prova documental de que os efeitos da 
medida têm repercussões escassas ou 
nulas nos índices de consumo e de 
emissões calculados para a homologação 
de tipo; 
d) uma declaração na qual se indique se 
os efeitos da medida se correlacionam 
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com o peso do veículo e em que medida, 
ou se esses efeitos são iguais para todos os 
veículos, independentemente do respectivo 
peso.
5. Ao requererem uma rectificação do 
objectivo de emissões específicas para um 
determinado ano civil, os fabricantes 
terão ainda de apresentar, além das 
reduções reconhecidas dos gases com 
efeito de estufa relacionadas com uma 
medida, uma proposta sobre o modo como 
essas reduções podem ser atribuídas a 
modelos individuais ou à integralidade da 
gama de veículos do fabricante. 
6. O potencial declarado de redução de 
CO2 ou de gases com efeito de estufa será 
confirmado por um organismo 
independente, o qual: Diese muss 
a) será uma entidade fiável e qualificada 
no âmbito da realização de ensaios; 
b) será garante de neutralidade e 
competência no sector da tecnologia 
automóvel, em matéria de avaliação de 
medidas de redução dos gases com efeito 
de estufa. Para o cumprimento destas 
missões são consideradas habilitadas 
todas as entidades notificadas nos termos 
do artigo 41.º da Directiva 2007/46/CE. 
7. Com base nas reduções específicas de 
CO2 ou de gases com efeito de estufa que 
advenham de uma medida, a confirmação 
do organismo independente incluirá a 
prova documental de que foram 
verificados os seguintes aspectos:
a) consequências técnicas da medida nas 
emissões de gases com efeito de estufa 
(expressas em equivalente CO2);
b) fiabilidade dos dados facultados pelo 
fabricante e/ou pelo fornecedor;
c) interacções possíveis (incluindo "trade-
offs") com outras medidas contempladas 
na homologação de tipo ou com outras 
medidas cujo pedido de imputação tenha 
já sido requerido ou aprovado;
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d) impacto do modo de condução na 
redução de emissões que possa ser 
alcançada com a medida em causa em 
condições realistas; 
e) fiabilidade dos dados relativos aos 
modelos de veículos adaptados à medida, 
ao respectivo volume de registos de 
matrícula e aos efeitos daí advenientes 
para a média de emissões de CO2 do 
fabricante. 
7. 1. O Comité estabelecido por força do 
artigo 12º do presente Regulamento 
deverá verificar que o pedido de 
reconhecimento de uma eco-inovação está 
completa e, num prazo de três meses após 
a apresentação dos documentos 
correspondentes, adoptará uma decisão 
sobre a compensação relativa às eco-
inovações. Neste sentido, a Comissão 
apresentará uma proposta ao comité. O 
requerente poderá apresentar um recurso 
à Comissão relativo à decisão adoptada 
pelo Comité no prazo de um mes após a 
notificação da decisão. A Comissão 
apresentará esse recurso ao Comité, que o 
examinará no prazo de três meses e 
adoptará uma decisão na matéria. A 
Comissão publicará todas as decisões 
sobre compensações das eco-inovações no 
Jornal Oficial da União Europeia.
8. Se tiver sido aprovado um pedido de 
aditamento para um ano civil e a medida 
não tiver entretanto sido prescrita como 
obrigatória no quadro de um processo de 
homologação de tipo ou devido a outras 
prescrições legais, nos anos seguintes 
deverá somente ser apresentada, para 
efeitos de aprovação de um pedido de 
imputação, prova documental dos tipos de 
veículos adaptados à medida em causa, o 
respectivo volume de registos de matrícula 
e as consequentes repercussões na média 
de emissões de CO2 do fabricante.
9. Os fornecedores de automóveis podem 
apresentar um pedido de confirmação do 
potencial de redução de CO2 ou dos gases 
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com efeito de estufa de diferentes 
medidas, fornecendo a prova documental 
correspondente e os certificados de peritos 
independentes, nos termos das alíneas a) 
a d) do n.º 3, das alíneas a) a d) do n.º 4 e 
das alíneas a) a d) do n.º 7 do presente 
Anexo. 
10.  Se, no seu pedido de imputação, um 
fabricante fizer referência a um potencial 
de redução já aprovado no caso de um 
fornecedor relativamente a uma 
determinada medida, apresentará somente 
a prova documental referida no ponto 5 e 
um certificado de um perito independente, 
nos termos da alínea e) do ponto 7 do 
presente Anexo.

Or. de

Justificação

São apenas reconhecidas as medidas que acarretem vantagens quantificáveis que superem os 
requisitos vigentes. Cabe ao requerente o ónus da prova, no que respeita aos aspectos 
técnicos, sendo que a responsabilidade política é da Comissão. Todos os dados têm de ser 
certificados por peritos independentes, habilitados a efectuar ensaios no contexto do 
procedimento de homologação de modelos. Se uma medida tiver sido reconhecida como 
constituindo uma eco-inovação, serão apenas controlados anualmente os factores que variem 
em função do volume de registo de matrículas dos diferentes modelos do fabricante.
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