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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a estratégia comunitária para a redução das emissões de CO2 dos veículos de 
passageiros e dos veículos comerciais ligeiros
(2007/2119 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre 
os resultados da análise da estratégia comunitária para a redução das emissões de CO2 dos 
veículos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros (COM(2007)0019)1,

– Tendo em conta a avaliação de impacto (AI) apensa à Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu sobre os resultados da análise da estratégia 
comunitária para a redução das emissões de CO2 dos veículos de passageiros e dos 
veículos comerciais (SEC(2007)0060),

– Tendo em conta o sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente (6º
PAA)2,  

– Tendo em conta o sexto3 e o sétimo4 programas-quadro da Comunidade Europeia de 
acções em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração,

– Tendo em conta a sua Resolução sobre "Ganhar a batalha contra as alterações climáticas 
globais" (2005/2049(INI))5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Limitação das 
alterações climáticas globais a 2 graus Celsius: Trajectória até 2020 e para além desta 
data" (COM(2007)0002)6,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sobre a Nova Estratégia da UE para o Desenvolvimento Sustentável (Junho de 
2006) e sobre o contributo das tecnologias ambientais e da eco-inovação para a realização 
dos objectivos da Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego,

– Tendo em conta o estudo "Review and analysis of the reduction potential and costs of
technological and other measures to reduce CO2-emissions from passenger cars" (31 de 
Outubro de 2006)7,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

  
1 Ainda não publicada em JO.
2 JO L 242 de 10.9.2002, p. 1
3 JO L 232 de 29.8.2002, p. 1.
4 JO L 391de 30.12.2006, p.1
5 Textos aprovados, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005.
6 Ainda não publicada em JO.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-0000/2007),

A. Considerando que cerca de 19% das emissões de CO2 na União Europeia são produzidas 
por veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros e que os volumes absolutos 
continuam a crescer, principalmente devido ao aumento do número e da potência dos 
novos veículos automóveis,

B. Considerando que o transporte rodoviário é responsável por 60% da quantidade total de 
combustível consumido na UE e que a utilização ineficiente do combustível agrava os 
riscos para a segurança energética e contribui para custos de funcionamento elevados e 
para o esgotamento das reservas mundiais de petróleo,

C. Considerando que são agora necessárias medidas legislativas para promover as alterações 
de concepção e tecnológicas necessárias para que o sector possa contribuir para a 
realização do objectivo da UE de redução das emissões de CO2 em pelo menos 20% até
2020, em comparação com os níveis de 1990,

Calendário e objectivos

1. Reconhece que os fabricantes precisam de cinco a sete anos para introduzir alterações na
concepção dos veículos da forma mais económica possível e, reconhecendo embora que as 
emissões médias dos veículos automóveis colocados no mercado da UE em 2008 são 
provavelmente superiores a 150g CO2/km, rejeita a proposta da Comissão de redução por 
meios técnicos das emissões médias para 130g CO2/km até 2012, que seria demasiado 
dispendiosa;

2. Suspeita que a utilização proposta de "medidas complementares" para alcançar o 
objectivo previamente acordado para as emissões de 120 g de CO2/km até 2012 não 
passe de um gesto político e entende que devem ser fixados na legislação objectivos 
claros e mensuráveis em matéria de redução das emissões a alcançar através de meios 
técnicos;

3. Propõe que os objectivos vinculativos anuais em termos de emissões sejam fixados com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011, com o objectivo de promover melhorias técnicas 
dos veículos e com vista a assegurar que, apenas por esses meios, as emissões médias de 
todos os veículos de passageiros colocados no mercado da UE a partir de 1 de Janeiro de 
2015 não excedam 120g CO2/km;

4. Insiste em que, a partir de 1 de Janeiro de 2020, essas emissões médias não deverão ser 
superiores a 95g CO2/km e entende que a UE deve prestar apoio à necessária promoção 
da inovação, através do sétimo programa-quadro de investigação;

5. Entende que deverão ser fixados objectivos a mais longo prazo, o mais tardar em 2016, 
na sequência de uma revisão a efectuar pela Comissão, e prevê que esses objectivos 
exigirão novas reduções das emissões para 70g CO2/km, ou menos, até 2025;

6. Considera que a partir de 1 de Janeiro de 2015 não deverá ser colocado no mercado da 
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UE nenhum novo modelo de veículo de passageiros que exceda em mais de 100% o 
objectivo em termos de emissões de 120g CO2/km;

7. Recomenda que, atendendo à dificuldade que alguns fabricantes especializados poderão 
ter em reduzir dentro dos prazos previstos as emissões médias da gama limitada de 
veículos que produzem, todos os fabricantes ou importadores tenham o direito de excluir 
anualmente 500 veículos identificados da inclusão nos dados utilizados para determinar 
as emissões médias, na condição de que as emissões e a economia de combustível desses 
veículos sejam rotulados e publicitados junto dos consumidores, em conformidade com 
os requisitos legais usuais;

Partilhar a tarefa entre os fabricantes

8. Reconhece que as preferências dos consumidores em matéria de veículos de passageiros 
variam muito e que as frotas dos fabricantes têm composições diferentes; insiste em que 
devem ser alcançadas reduções das emissões de CO2 em todos os segmentos de mercado, 
mas entende que as disposições legislativas não podem penalizar as firmas inovadoras 
nem comprometer a viabilidade das empresas que produzem actualmente veículos com 
um elevado teor de emissões;

9. Propõe que a fixação de objectivos de redução das emissões médias até 2015 e 2020 e de 
objectivos anuais provisórios deve ser feita por referência a uma curva de valores-limite
para todos os veículos comercializados pelos fabricantes e importadores, que deve ter 
como ponto de partida o perfil da nova frota de veículos de passageiros a partir de 1 de 
Janeiro de 2011;

10. Recomenda que a curva de valores-limite seja definida por uma fórmula matemática 
expressa sob a forma de uma função que relaciona as emissões de CO2 do veículo com o 
respectivo rodado (largura da via vezes base da roda); 

11. Convida a Comissão a apresentar propostas à consideração do Conselho e do Parlamento, 
com vista a assegurar que o desenho da curva tenha em conta as diferenças entre as 
dimensões dos veículos e os custos tecnológicos de redução das emissões;

12. Propõe a introdução, a 1 de Janeiro de 2011, de um novo "mecanismo de mercado
fechado", o sistema de redução das emissões de carbono autorizadas (Carbon Allowance 
Reductions System, ou CARS), que será neutro em termos de custos para a indústria 
automóvel em geral, recompensando as empresas cujas frotas produzem emissões de CO2
inferiores aos valores-limite da curva e penalizando aquelas cujas emissões são superiores 
a esses valores;

13. Espera que, através deste sistema CARS, sejam impostas aos fabricantes e importadores 
penalidades financeiras proporcionais à ultrapassagem dos limites de emissão por veículo 
vendido e que essas penalidades possam ser compensadas por créditos resgatáveis 
concedidos por novos veículos de passageiros registados do mesmo fabricante cujas 
emissões sejam inferiores aos valores-limite da curva;

14. Entende que o montante das penalidades deve ser fixado com base nos custos de 
introdução das medidas tecnológicas de redução das emissões necessárias para reduzir as 
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emissões médias da frota para os valores-objectivo estipulados;

15. Propõe que seja criada uma entidade reguladora a nível da UE que será responsável pela 
gestão do sistema CARS, a quem serão comunicados os dados de registo que são também 
transmitidos a todos os Estados-Membros e que publicará anualmente o saldo atribuível a 
cada um dos fabricantes e importadores, as penalidades aplicadas e os pagamentos 
efectuados;

16. Recomenda que os fabricantes e importadores devem poder determinar se querem que a 
entidade comercial reconhecida seja a empresa ou as várias filiais ou unidades comerciais 
directamente responsáveis pela produção dos veículos em causa;

17. Sugere que, no seu primeiro ano de funcionamento, o sistema CARS seja uma operação 
de âmbito limitado, que implique apenas a recolha de dados, a transferência de 
certificados e a publicação dos saldos, e que o regime financeiro só entre em vigor a 
partir de 1 de Janeiro de 2012;  

Melhoria dos testes e do acompanhamento dos dados

18. Recomenda que os procedimentos de teste sejam revistos de modo a reproduzirem 
melhor as condições reais de condução e solicita que o ciclo de condução europeu seja 
alterado de modo a ter em conta inovações tecnológicas como a instalação de seis 
mudanças;

19. Exorta a Comissão a introduzir novas medições e novas normas que permitam atribuir um 
valor fixo, em termos de redução das emissões de CO2, a melhoramentos tecnológicos
úteis, tais como indicadores de mudança de velocidades, sistemas de ar condicionado 
eficientes, pneus de baixa resistência ao rolamento e lubrificantes melhorados, cuja 
utilização dependerá do comportamento do condutor individual;

20. Convida o Conselho a rever os procedimentos de teste, para determinar se está a ser 
respeitada a conformidade com as regras de produção e para assegurar que os organismos
certificados dos diferentes Estados-Membros adoptem uma abordagem uniforme; 

Especificações dos veículos

21. Sublinha a prioridade que deve ser atribuída à resolução das questões urgentes da 
segurança energética, bem como à necessidade de reduzir a dependência da Europa em 
relação aos combustíveis importados, de reduzir as emissões de CO2 sem aumentar os 
custos dos novos veículos e de melhorar a segurança rodoviária;

22. Insiste, portanto, em que a partir de 31 de Dezembro de 2012 não deve ser autorizada a 
colocação no mercado da UE de nenhum novo modelo de veículo automóvel, à excepção 
dos que sejam especialmente homologados para fins policiais, de emergência ou 
militares, concebido de modo a poder atingir velocidades superiores a 162 km/hora (101 
mph), o que equivale a uma velocidade superior em 25% aos limites de velocidade mais 
altos autorizados na grande maioria dos Estados-Membros;

Publicidade e rotulagem
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23. Recomenda que sejam estabelecidos requisitos mínimos obrigatórios em matéria de 
apresentação de informações relacionadas com a economia de combustível e as emissões 
de CO2 dos novos modelos de veículos na publicidade, na literatura de marketing e de 
promoção e nos stands e considera que o formato A-G utilizado para comparar a 
eficiência energética de certos produtos eléctricos pode servir de modelo para a 
apresentação da informação requerida;

24. Sugere que a legislação que determina que os maços de cigarros devem apresentar 
advertências de saúde constitui um exemplo útil e propõe que um mínimo de 20% do 
espaço dedicado à promoção de novos veículos através de publicidade, literatura de 
marketing ou exposições em stands de venda de automóveis deve ser utilizado para 
prestar informações sobre a economia de combustível e as emissões de CO2, num formato 
aprovado;

Promoção da procura do consumidor

25. Reconhece o papel importante que os Estados-Membros podem desempenhar, 
fomentando a procura de veículos de baixo teor de emissões por parte dos consumidores 
e solicita que sejam elaborados planos de acção nacionais indicando as medidas propostas 
no que a este ponto de refere;

26. Apoia, nomeadamente, o recurso a medidas fiscais e incentiva os Estados-Membros a
introduzirem impostos de transacções e de circulação para os veículos cujas emissões 
sejam superiores à média;

Medidas complementares

27. Entende que as medidas que podem contribuir para reduzir as emissões de CO2 dos 
veículos, mas a que não pode ser atribuído um valor absoluto, devem ser consideradas 
totalmente suplementares e não devem ser incluídas na legislação proposta actualmente;

28. Receia que a utilização acrescida de biocombustíveis implique riscos como a subida dos 
preços dos produtos alimentares para populações de baixos níveis de rendimentos e a 
aceleração da destruição da floresta tropical das regiões húmidas; solicita, portanto, uma 
revisão urgente da política em matéria de biocombustíveis, de modo a ter em conta todas 
as considerações ambientais e sociais pertinentes;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Cerca de 19% das emissões totais de dióxido de carbono na União Europeia são produzidas 
por veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros e os volumes absolutos continuam 
a crescer, apesar de terem sido alcançadas, entre 1995 e 2004, reduções médias de 12,4% por 
novo veículo.    

A causa deste crescimento reside principalmente no aumento do número de veículos e nos
congestionamentos a que dão origem (os registos de novos veículos na UE-25 aumentaram 
36% entre 1990 e 2003, de 156 para 212 milhões) e na potência dos novos veículos, que 
aumentou em média 28% entre 1995 e 2004 (tendo sido muito superior ao aumento de 15% 
do peso desses veículos), apesar de nenhum governo ter aumentado os limites de velocidade 
rodoviária.

Como é evidente, esta evolução em nada contribui para que a UE atinja o seu objectivo de 
redução das emissões de CO2 em pelo menos 20% até 2020, em comparação com os níveis 
de 1990, para já não falar do objectivo de 30%, caso seja alcançado um acordo internacional.

As questões das emissões de CO2 e da economia de combustível estão inextrincavelmente
interligadas. O transporte rodoviário é responsável por 60% da quantidade total de petróleo 
consumido na UE e a utilização ineficiente do combustível não só está na origem de emissões 
desnecessariamente elevadas, como também agrava os riscos para a segurança energética e 
contribui para o esgotamento das reservas mundiais de petróleo, além de que obriga os 
condutores a suportarem custos de funcionamento elevados.

A indústria automóvel assumiu em 1999 o compromisso voluntário de reduzir as emissões 
médias dos novos veículos fabricados na Europa para um máximo de 140g CO2/km até 2008.
Se bem que 25% dos fabricantes se estejam a esforçar por cumprir este objectivo, a situação a 
nível global é menos favorável. As emissões médias de todos os novos veículos vendidos no 
mercado da UE-25 ascendiam a 162g CO2/km em 2004 e não é provável que desçam abaixo 
dos 150g CO2/km até ao fim de 2008.

A Comissão só em Janeiro de 2007 concordou em princípio em introduzir legislação 
vinculativa, propondo que fosse exigido que os fabricantes reduzissem as emissões por meios 
técnicos para 130g CO2/km até 2012 e introduzindo várias medidas complementares 
destinadas a assegurar que as emissões globais não fossem superiores a 120g CO2/km nessa 
data.

A data objectivo de 2012 é uma quimera. Reflecte várias decisões políticas adoptadas por 
unanimidade no Conselho muito recentemente, em Junho de 2006, que tiveram muito pouco 
em conta a situação actual. A Comissão tentou superar a distância entre desejo e realidade 
propondo que o objectivo de 120g CO2/km fosse atingido com a ajuda de uma série de 
"medidas complementares", tais como a utilização de biocombustíveis, que poderiam ser tidas 
em conta além dos melhoramentos tecnológicos, se bem que essas medidas possam ser 
afectadas por variáveis como o comportamento dos condutores e a disponibilidade de 
combustíveis alternativos.

O relator entende que devem ser dadas certezas absolutas aos fabricantes em matéria das 
normas técnicas que devem cumprir e que, se bem que haja potencialidades de introdução e 
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integração de alguns valores que poderão contribuir para obter reduções das emissões de 
CO2, através da utilização de pneus, lubrificantes ou sistemas de ar condicionado 
melhorados, outras medidas que não podem ser controladas directamente pelos fabricantes 
devem ser consideradas suplementares e não devem ser incluídas nesta legislação.

O relator propõe que a forma mais eficiente em termos de custos de atingir esse objectivo 
consiste em estabelecer um objectivo de redução das emissões mais ambicioso, dando mais 
tempo à indústria automóvel para cumprir os requisitos obrigatórios.

Felizmente é agora possível obter grandes reduções das emissões através de melhoramentos
técnicos e de concepção dos veículos. Mais de um milhão de veículos vendidos anualmente 
na UE emitem já menos de 120g CO2/km e alguns veículos híbridos de topo da gama que são 
já comercializados produzem menos 25% de emissões (60g CO2/km) do que produtos 
comerciais rivais vendidos a preços comparáveis. Segundo o Presidente da ACEA, a 
associação dos construtores europeus de automóveis, a indústria introduziu na última década 
cerca de 50 novas tecnologias de redução das emissões de CO2, se bem que a aplicação das 
mesmas não seja tão alargada como seria desejável.

Podem ser obtidas reduções através da utilização de combustíveis e sistemas de propulsão 
alternativos, mas também através de uma maior utilização de motores híbridos, motores a 
gasolina melhorados e motores diesel, bem como através da redução da dimensões dos 
motores equipados com turbocompressores, do desenvolvimento de novos conjuntos 
propulsores, de reduções do peso dos veículos, através de uma maior utilização do alumínio, 
da instalação de sistemas automáticos de pára-arranca, de melhorias do sistema de mudanças,
de um desenho aerodinâmico melhorado, da utilização de lubrificantes e rolamentos de 
esferas de atrito reduzido, da instalação de sistemas de ar condicionado mais eficientes e da 
utilização de pneus de baixa resistência ao rolamento.

Não parece ser possível evitar que os fabricantes ou importadores de frotas de veículos com 
emissões muito superiores aos requisitos médios sejam sujeitos a qualquer tipo de 
desincentivo financeiro. Por outro lado, seria vantajoso que os fabricantes de veículos de 
baixo teor de emissões, cujas margens de lucro são frequentemente muito apertadas, fossem 
compensados de qualquer forma.

O relator propõe que seja criado um novo mecanismo de mercado, o sistema de redução das 
emissões de carbono (Carbon Allowance Reduction System, CARS), que terá em conta os 
diferentes segmentos do mercado automóvel, mas que imporá o pagamento de penalidades 
financeiras aos fabricantes ou importadores que excedam globalmente objectivos 
vinculativos, ao mesmo tempo que serão concedidos créditos àqueles cujas frotas fiquem 
abaixo dos limites requeridos.

O relator propõe que seja criada uma nova entidade reguladora para gerir o sistema.

Se bem que este mecanismo de mercado deva ser neutro em termos de custos para a indústria 
no seu todo, a obtenção de reduções das emissões aumentará inicialmente os custos dos
fabricantes. A inovação e os melhoramentos têm custos que, de acordo com as estimativas, 
aumentarão o custo dos veículos em 100 a 150 euros por redução de um grama de CO2/km. A 
despesa será menor se os fabricantes tiverem mais tempo para planear, introduzir alterações 
da concepção e obter os ganhos de eficiência facultados pelas economias de escala, quando as 
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novas tecnologias entrarem na fase da produção em massa.

Felizmente os fabricantes de automóveis conseguiram reduzir em 9% desde 1996 o preço 
médio dos novos veículos comercializados na União Europeia, apesar da imposição de 
requisitos de segurança e ambientais mais rigorosos. Atendendo às poupanças imediatas que 
podem ser obtidas graças à economia de combustível, a maior parte dos compradores de 
veículos serão rapidamente compensados da despesa inicial mais elevada.

Os fabricantes europeus argumentam por vezes que a adopção dessas medidas os vai colocar 
em posição de desvantagem competitiva. O argumento é dificilmente defensável. São 
comprados anualmente na União Europeia mais veículos automóveis do que em qualquer 
outro bloco comercial do mundo e o mercado único da UE exige que produtores internos e 
importadores cumpram as mesmas normas. Longe de criar desvantagens competitivas, a UE 
não só proporciona igualdade de condições de concorrência, como também um certo grau de 
protecção para os produtores internos, desde que concebam veículos com um baixo teor de 
emissões que lhes permitam conquistar novos mercados no exterior.

Os fabricantes afirmam também que a produção de novos veículos cada vez mais potentes 
constitui simplesmente uma resposta à procura dos consumidores. Há alguma verdade nessa 
afirmação, mas a procura é também condicionada pelos fabricantes. Estudos de associações 
de consumidores europeus permitiram concluir que há tendência para fazer mais publicidade 
a novos veículos de rendimento elevado, baixa economia de combustível e elevadas emissões 
de CO2, que são o segmento de mercado mais lucrativo do sector, sendo atribuído pouco 
relevo à promoção de aspectos dos veículos como a economia de combustível ou o 
desempenho em termos de emissões.

São necessárias novas regras de publicidade e rotulagem que confiram mais relevo a estas 
características; por outro lado, a procura de veículos de baixo teor de emissões seria muito 
estimulada se os Estados-Membros introduzissem incentivos financeiros e aplicassem taxas 
mais elevadas do imposto de transacções ou de circulação aos veículos com altos teores de 
emissões.

O relator fará uma última observação. A União Europeia não só tenta reduzir as emissões de
CO2 dos veículos, como também pretende preservar a sua segurança energética. Não permite 
que sejam colocados no mercado veículos que não cumprem as normas de segurança, 
portanto porque é que autoriza a venda de veículos que consomem quantidades excessivas de 
combustível e que foram concebidos para infringir os limites de velocidade introduzidos por 
razões de segurança rodoviária?

O relator considera que se trata de uma loucura política e ambiental. Propõe-se no relatório 
que não sejam homologados novos veículos que possam atingir velocidades superiores em
mais de 25% à velocidade máxima autorizada em quase todos os países da Europa. O 
resultado dessa medida consistirá não só num decréscimo do consumo de combustível e numa 
limitação das emissões, como também numa redução do preço dos veículos de topo da gama, 
ao assegurar que lhes não sejam conferidas características de engenharia disparatadas.

É bem possível que os fabricantes que comercializam esses veículos de topo da gama estejam 
a incitar indirectamente os condutores a exceder os limites de velocidade legais. Devem 
explicar a sua posição.
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