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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que define 
normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros 
como parte da abordagem integrada da Comunidade para reduzir as emissões de CO2 
dos veículos comerciais ligeiros
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0856),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0022/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão dos Assuntos Jurídicos
(A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

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 

(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 
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qualidade. qualidade. A Comissão pode avaliar se é 
oportuno incluir as medidas de 
eco-inovação aquando da revisão dos 
procedimentos e testes referidos no nº3 do 
artigo 14º do Regulamento 715/2007.

Or. it

Justificação

Reconhece-se a importância destas medidas e solicita-se à Comissão que as tome em conta 
aquando da revisão dos procedimentos e testes.

Alteração 2

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 utilizadas 
para reforçar o apoio a actividades de 
investigação e inovação com vista a 
reduzir as emissões de CO2 no sector 
automóvel.
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Or. it

Justificação

É importante canalizar esses fundos para apoiar a investigação e a inovação no sector 
automóvel.

Alteração 3

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 
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 
nomeadamente no sector dos transportes. 
O regulamento fixa as emissões médias 
dos automóveis novos de passageiros em 
120 g CO2/km, que deverá ser cumprido 
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. 
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Além disso, o presente regulamento fixa 
as emissões médias de CO2 dos 
automóveis novos de passageiros em 95g 
de CO2/km, no máximo, objectivo que 
deverá ser cumprido até 1 de Janeiro de 
2020 .

Or. it

Justificação

O sector automóvel deve ser incluído nos objectivos de redução das emissões de CO2 à escala 
do planeta. Propõe-se fixar como objectivo a cumprir até 2020,  um nível médio de emissões 
de  95g, no máximo,  em consonância com as exigências formuladas pelo Parlamento 
Europeu na sua resolução sobre a estratégia comunitária de redução das emissões de CO2, 
adoptada em 24 de Outubro de 2007.

Alteração 4

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 a motor da categoria M1, 
conforme definida 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 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. it

Justificação

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

Alteração 5

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 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 2020 e em cada ano civil subsequente, 
as emissões específicas médias de CO2 dos 
automóveis de passageiros serão fixadas 
tendo em conta a revisão referida no 
artigo 10º.

Or. it

Justificação

O objectivo para as emissões específicas será definido pela Comissão de acordo com os 
resultados da revisão do presente regulamento.

Alteração 6

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 considerados 
receitas do orçamento da União Europeia e 
servirão para reforçar as actividades de 
investigação consagradas ao 
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aperfeiçoamento de inovações 
tecnológicas tendo em vista reduzir as 
emissões de CO2 dos veículos e ao 
desenvolvimento de veículos com emissões 
zero. 

Or. it

Justificação

É importante que os fundos obtidos contribuam para apoiar actividades de investigação e de 
inovação no sector automóvel.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1– alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) a massa média  de todos os 
automóveis novos de passageiros na 
Comunidade no ano civil anterior.

Or. it

Justificação

Propõe-se que seja igualmente tornado público a massa média de todos os automóveis de 
passageiros novos.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até 30 de Junho de 2016 e, 
trienalmente, até 30 de Junho, a 
Comissão modificará  o Anexo I de forma 
a que o número M0 represente a média da 
massa média dos automóveis de 
passageiros novos nos três últimos anos 
civis para os quais foi publicada uma 
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massa média em conformidade com o 
artigo 8º, n.º 1, alínea d-A).
Esta alteração produz efeitos a partir de 1 
de Janeiro do ano seguinte.
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. it

Justificação

A Comissão pode modificar de três em três anos o Anexo I, em  processo de comitologia, com 
base na evolução da massa média de todos os automóveis de passageiros novos.

Alteração 9

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 relativo à definição do nível 
médio de emissões dos automóveis de 
passageiros novos, que nunca poderá ser 
superior a 95 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. Na definição do nível 
médio de emissões, a Comissão terá em 
conta os resultados dos acordos 
internacionais para o post 2012.
A Comissão examinará ainda se é 
conveniente renunciar à actual distinção 
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entre as diversas medidas que contribuem 
para a redução do objectivo específico, 
designadamente as medidas relativas aos 
motores e as outras medidas 
complementares. 

Or. it

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 95 g/km, será fixado  tendo em conta o 
desenvolvimento de inovações tecnológicas e os resultados das negociações internacionais. O 
relator gostaria que, a partir de 2020,  a Comissão abandonasse a  distinção actual entre  
medidas complementares e evolução tecnológica a nível dos  motores.

Alteração 10

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, as 
informações prestadas aos consumidores 
sobre as emissões específicas de CO2 dos 
automóveis de passageiros em venda serão
regidas pela Directiva 1999/94/CE.

Or. it

Justificação

A Directiva 1999/94/CE constitui o quadro jurídico mais adequado para regulamentar as 
informações que devem ser prestadas aos consumidores.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta de regulamento que define normas de desempenho em matéria de emissões dos 
automóveis novos de passageiros inscreve-se no âmbito de uma estratégia mais ambiciosa, em 
nome da qual a União Europeia assumiu o firme compromisso de reduzir as emissões com 
efeito de estufa em pelo menos 20% até 2020.

Representando 12% das emissões totais de dióxido de carbono, o transporte rodoviário é a 
segunda fonte de emissões de gases com efeito de estufa na UE e, sobretudo, é um sector em 
que as emissões continuam a aumentar.

Os progressos consideráveis realizados mercê das tecnologias aplicadas ao automóvel não 
bastaram para neutralizar os efeitos do aumento da procura de transportes e da dimensão dos 
veículos.

O historial dos trabalhos preparatórios da elaboração do presente regulamento é sobejamente 
econhecido. Em 1998, os acordos voluntaristas celebrados entre a Comissão e a indústria 
automóvel contribuíram para uma redução de 13,5% das emissões de CO2 relativamente a 
1995. Estes acordos foram julgados contudo insuficientes para que fossem alcançados os 
objectivos pretendidos. Em Fevereiro de 2007, a Comissão propôs a adopção de uma 
abordagem integrada com incidência em 2 aspectos: a redução das emissões através de 
avanços tecnológicos nos motores a fim de cumprir o objectivo de 130g de CO2/km a nível 
das emissões médias nos automóveis novos e uma redução adicional, até 2012, de 10gr 
CO2/km através de outros avanços tecnológicos e de uma maior utilização dos 
biocombustíveis. O Parlamento acolheu favoravelmente, na sua resolução de Outubro de 
2007, o princípio da abordagem integrada, pronunciando-se contudo favorável à adopção de 
objectivos mais ambiciosos a alcançar a mais longo prazo, nomeadamente uma redução para 
125gr CO2/km, até 2015, e a fixação de objectivos a longo prazo de 95gr CO2/km até 2020 e, 
eventualmente, 70gr CO2/km até 2025.

A proposta de regulamento que hoje é apresentada está em consonância  com o espírito e os 
objectivos da comunicação anterior, em particular no que respeita aos objectivos, prazos e 
aplicação da abordagem integrada. A proposta prevê ainda uma repartição do esforço, já que 
será atribuído a cada fabricante um objectivo preciso a cumprir em função da utilidade da
"massa". O fabricante que não cumpra o objectivo que lhe foi atribuído sofrerá sanções,
calculadas com base num montante mínimo, o qual será porém progressivamente elevado a   
partir de 2012. Os fabricantes que não tenham vendido mais de 10.000 unidades na UE 
beneficiarão de um mecanismo de derrogação, mas deverão atingir um objectivo ad hoc
negociado com a Comissão. Finalmente, os fabricantes poderão formar agrupamentos, 
conjugando esforços para cumprir os objectivos que lhes foram fixados.

O relator só pode aprovar, no essencial, a proposta de regulamento e, em particular, objectivos 
e finalidades. Em seu entender, o sector automóvel deverá igualmente cumprir objectivos 
gerais em termos das emissões de CO2, considerando que todas as suas particularidades 
(comportamento do condutor, renovação do parque automóvel, qualidade das infra-estruturas) 
devem ser tomadas em conta. Deste modo, subscrevendo embora os objectivos e o calendário 
definidos pela Comissão, o relator considera prioritário reiterar a posição do Parlamento no 
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tocante aos objectivos a longo prazo propondo um nível médio de emissões não superior a 
95gr CO2/km que deverá ser cumprido até 2020 . A quantificação exacta do objectivo - que o 
vosso relator deseja venha a ser mais ambicioso -  será definida  pela Comissão na sequência 
de uma revisão do regulamento que terá lugar até 2004, e que será antecedida de uma 
avaliação global do impacto acompanhada de uma  análise dos efeitos económicos, 
ambientais e sociais em toda a cadeia de produção.

O relator subscreve ainda a opção da abordagem integrada para a fase de lançamento do 
sistema, perguntando-se contudo se não seria mais adequado deixar que fosse a indústria 
automóvel a adoptar as modalidades de realização do objectivo específico atribuído. A 
realização dos seus próprios objectivos através da evolução técnica, medidas complementares 
ou outras medidas deveria caber unicamente à indústria, sem intervenção do legislador no 
debate , desde que o objectivo seja quantificável e mensurável através do ciclo de testes 
actualmente existentes e daqueles que serão futuramente implementados. Deste modo, o 
relator solicita à Comissão que estude a possibilidade de renunciar, a prazo, à distinção  
actualmente existente entre medidas complementares e medidas relativas aos motores.

A mesma reflexão se aplica ao critério de utilidade. Na sua proposta, a Comissão aponta como 
mais adequado o parâmetro da massa "pelo facto de proporcionar uma correlação 
satisfatória com as actuais emissões, resultando portanto de objectivos mais realistas e 
neutros em termos de concorrência, e de os dados relativos à massa estarem facilmente 
disponíveis". Todavia, não exclui a priori a possibilidade de recorrer a outro parâmetro, tanto 
mais que na sua proposta considera oportuno "recolher dados sobre o parâmetro de utilidade 
alternativo que seria a superfície de apoio das rodas (largura de via multiplicada pela 
distância entre eixos)". Na sua resolução de Outubro, o Parlamento rejeitou por forte maioria 
a opção do parâmetro "massa", confirmando assim a opção "superfície de apoio das rodas". O 
relator está convicto de que, do ponto de vista ambiental o parâmetro "superfície de apoio das 
rodas" apresenta maiores garantias uma vez que é menos susceptível de produzir efeitos 
perversos (aumento do peso para beneficiar de um objectivo de redução menos restritivo). Por 
ora, não propõe qualquer alteração à proposta da Comissão no que respeita à alteração do 
critério de utilidade, reservando-se o direito de alterar a sua posição nas fases seguintes do 
processo legislativo.

Em matéria de pagamento dos prémios sobre as emissões excedentárias, o relator propõe que 
o seu produto seja utilizado para alimentar tanto as actividades de investigação subsidiária 
(por exemplo, tecnologias que permitam o fabrico de motores térmicos limpos e de elevado 
rendimento energético, sistemas integrados de segurança) quanto as tecnologias inovadoras 
(por exemplo, a pilha a hidrogénio e a pilha a combustível, aperfeiçoamento de motores 
híbridos recarregáveis,  biocombustíveis de segunda geração).

No capítulo das sanções a infligir em caso de incumprimento do objectivo atribuído, o relator 
concorda com a proposta da Comissão, mas expressa a sua disponibilidade para avaliar 
soluções capazes de tornar o sistema mais flexível na sua primeira fase de aplicação (2012-
2015) e, ao mesmo tempo, recompensar e incentivar os comportamentos mais virtuosos da
parte dos fabricantes.

O vosso relator sugere ainda uma série de ajustamentos técnicos à proposta da Comissão, 
nomeadamente pela supressão da referência à massa  de 2 610Kg para o âmbito de aplicação, 
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uma vez que, em seu entender, muitos veículos pesados seriam excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento.

Por último, o  relator modifica o artigo sobre a informação a prestar aos consumidores, já que 
considera que essa matéria deverá obedecer ao disposto na Directiva 1999/94/CE.
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