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1.

INTRODUÇÃO

A estratégia comunitária para reduzir as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros e
melhorar a economia de combustível 1,2 baseia-se nos seguintes três pilares:
(1)

Compromissos assumidos pela indústria automóvel para melhorar a economia de
combustível com vista a atingir emissões específicas3 médias de CO2 para os
automóveis de passageiros novos de 140 g de CO2/km até 2008/9.

(2)

Atribuição de etiquetas relativas à economia de combustível aos automóveis4 com
vista a assegurar a informação dos consumidores sobre a economia de combustível e
as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros novos, introduzidos no mercado
para venda ou locação financeira na Comunidade e permitir uma escolha esclarecida
por parte dos consumidores.

(3)

Promoção da eficiência dos combustíveis para automóveis através da criação de
medidas fiscais.

O Programa-Quadro Comunitário de Investigação apoia as actividades de investigação
pré-competitiva com o objectivo de contribuir para a redução de CO2 através do
desenvolvimento de tecnologias avançadas para os componentes, o trem motor e os veículos.
De acordo com o artigo 9º da Decisão 1753/2000/CE5, a Comissão tem de apresentar um
relatório anual sobre a eficácia da estratégia6.
2.

BREVE APRECIAÇÃO GLOBAL

No total, e considerando todas as medidas a níveis da UE e nacionais, a emissão específica
média de CO2 pelos automóveis de passageiros na UE diminuiu, no período de 1995 a 2002,
de 186 g de CO2/km para 166 g de CO2/km7,8, o que corresponde a uma redução de 10,8 %. A
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COM (95) 689 final.
Conclusões do Conselho Ambiente de 25.06.1996.
O termo “específicas” é retirado do título da Decisão 1753/2000/CE e é utilizado para indicar que as
emissões de CO2 são expressas em gramas por quilómetro.
Directiva 1999/94/CE relativa às informações sobre a economia de combustível e as emissões de CO2
disponíveis para o consumidor na comercialização de automóveis novos de passageiros.
Decisão 1753/2000/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um regime de
(monitorização) das emissões específicas médias de CO2 de automóveis novos de passageiros.
As informações relativas à estratégia comunitária podem também ser consultadas no sítio Internet:
http://europa.eu.int/comm/environment/co2/co2_home.htm
Pela primeira vez, utilizam-se na presente comunicação dados oficiais da UE. Os dados são fornecidos
pelos Estados-Membros ao abrigo da Decisão 1753/2000/CE. Antes de 2002, a (vigilância) baseava-se
em dados fornecidos pelas associações. Conforme mencionado na última comunicação, há ligeiras
diferenças entre esses conjuntos de dados. As emissões médias específicas de CO2 baseadas em dados
das associações são de 165 g CO2/km.
Convém salientar que os valores de CO2 apresentados no presente relatório acusam o efeito de todas as
medidas adoptadas na Comunidade em relação ao CO2. O artigo 10º da Decisão 1753/2000/CE obriga a
Comissão a apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu, em 2003/4 e 2008/9, um relatório sobre
as reduções obtidas através de medidas técnicas e outras. Em 2002, a Comissão abriu concurso para a
celebração de um contrato de prestação de serviços com vista à realização de um estudo mais detalhado
da questão. Os resultados deste trabalho constituirão parte da comunicação do próximo ano.
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estratégia comunitária para reduzir as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros e
melhorar a economia de combustível tem em vista um valor médio de emissões específicas de
CO2 para os automóveis de passageiros novos matriculados na Comunidade de 120 g de
CO2/km até 2005 ou, o mais tardar, 2010, o que corresponde a uma redução de 35 %.
Conforme já mencionado no último relatório, é pouco provável que o objectivo comunitário
de 120 g de CO2/km seja alcançado em 2005.
Atingir o objectivo comunitário de 120 g de CO2/km em 2010 exigiria atingir uma redução
média anual de 3,5 % a nível da UE, o que é significativamente mais elevado do que o que foi
conseguido em média entre 1995 e 2002 (cerca de 1,5%). Esperava-se que a redução
aumentasse com o tempo, mas é claro que têm de ser feitos novos esforços para melhorar o
objectivo até 2010. Todavia, no que diz respeito aos compromissos, o objectivo intermédio foi
atingido cedo pela ACEA e a JAMA e portanto achamos que estas associações estão no bom
caminho para satisfazer os seus objectivos a longo prazo.
3.

PROGRESSOS

ALCANÇADOS NO QUE SE REFERE AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
PELA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

Foram concluídos compromissos com as associações automóveis europeia (Associação dos
Construtores Europeus de Automóveis - ACEA9)10, japonesa (Associação dos Construtores
Japoneses de Automóveis - JAMA11) e coreana (Associação dos Construtores Coreanos de
Automóveis - KAMA12)13. No quadro 1 figura uma lista completa dos mais importantes
fabricantes/empresas subsidiárias/marcas, agrupados segundo as respectivas associações, para
efeitos de apuramento dos valores de vigilância (monitorização) do presente relatório.

9

10
11
12

13

Fabricantes europeus de automóveis que pertencem à ACEA: BMW AG, DaimlerChrysler AG, Fiat
S.p.A., Ford of Europe Inc., General Motors Europe AG, Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG, PSA Peugeot
Citroën, Renault SA, Volkswagen AG.
COM (98) 495 final.
Fabricantes japoneses de automóveis que pertencem à JAMA: Daihatsu, Fuji Heavy Industries
(Subaru), Honda, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Toyota.
Fabricantes coreanos de automóveis que pertencem à KAMA: GM Daewoo Auto and Technology
Company, Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation, Renault Samsung Motor Company, and
Ssangyong Motor Company.
COM (99) 446 final.
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ACEA14

ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BAYERISCHE MOTOREN
WERKE , BENTLEY, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DAIMLER,
FERRARI., FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI,
LANCIA-AUTOBIANCHI, LAND-ROVER, MASERATI, MATRA, MCC (SMART),
MERCEDES-BENZ, MINI, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE,
SAAB, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VOLVO

JAMA

DAIHATSU, HONDA, ISUZU, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU,
SUZUKI, TOYOTA

KAMA

DAEWOO, HYUNDAI, KIA, SSANGYONG

Quadro 1: Lista dos mais importantes fabricantes/empresas subsidiárias/marcas,
agrupados segundo as respectivas associações para efeitos de apuramento dos valores de
vigilância (monitorização) constantes do presente relatório.
Os três compromissos constituem esforços equivalentes e apresentam as seguintes
características principais:
(1)

Objectivo relativo às emissões de CO2: todos os compromissos incluem o mesmo
objectivo quantificado para as emissões específicas médias de CO2 no que diz respeito
aos automóveis de passageiros novos comercializados na União Europeia, ou seja, 140
g de CO2/km (a atingir até 2008 pela ACEA e até 2009 pela JAMA e pela KAMA).

(2)

Meios para alcançar este objectivo: a ACEA, a JAMA e a KAMA comprometem-se a
atingir o objectivo de redução das emissões de CO2, sobretudo mediante progressos
tecnológicos e alterações de mercado conexas.

Além disso, são criadas “gamas estimadas de objectivos” para o período 2003/200415.
Finalmente, todas as associações se comprometeram a analisar em 2003 (ACEA e JAMA) ou
2004 (KAMA) o potencial de uma redução adicional de CO2, "…com vista a avançar para o
objectivo comunitário de 120 g de CO2/km até 2012".
Os compromissos são sujeitos a um regime de vigilância (monitorização) completo e
transparente. Para este fim, é redigido um “Relatório Conjunto” anual, acordado pelas partes,
um com cada uma das associações. São publicados em paralelo à presente comunicação como
documentos SEC.
Pela primeira vez, são utilizados dados de vigilância (monitorização) de CO2 da UE para o
cálculo dos valores de 200216. No passado, as associações forneceriam os dados necessários.
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Deve-se notar que embora a Rover, incluindo a MG, já não seja membro formal da ACEA, foi acordado
entre a Rover, a ACEA e a Comissão que os valores relativos à Rover/MG sejam incorporados nos
valores da ACEA.
Para a ACEA, 165 - 170 g de CO2/km em 2003; para a JAMA, 165 - 175 g de CO2/km em 2003; para a
KAMA, 16 -5 170 g de CO2/km em 2004.
O artigo 8º da Decisão 1753/2000/CE estabelece que, a partir de 2003, o sistema de vigilância servirá
de base às obrigações voluntárias acordadas entre a Comissão e a indústria automóvel.
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As principais conclusões relativamente ao período de referência compreendido entre 1995 e
2002 são as seguintes:
–

Tomando os dados oficiais dos Estados-Membros para 2002, as emissões específicas
médias de CO2 das frotas são 165 g/km para a ACEA, 174 g/km para a JAMA e 183
g/km para a KAMA17. Se se tomassem os dados da ACEA, as emissões específicas
médias de CO2 desta associação seriam 163 g/km (ver quadro 2).

–

Em relação a 1995, as emissões específicas médias de CO2 foram reduzidas em
10,8% para a ACEA (12,1% se se utilizarem os dados da ACEA), 11,2 % para a
JAMA e 7,1 % para a KAMA.

–

Em relação a 2001, as três associações reduziram as emissões específicas médias de
CO2 dos seus automóveis matriculados pela primeira vez no mercado da UE (a
ACEA em cerca de 1,2 %18, a JAMA em cerca de 2,5 % e a KAMA em cerca de 1,8
%19). Desde 1995, os melhoramentos da eficiência de combustível dos automóveis de
passageiros com motores diesel são claramente melhores do que os realizados com
os veículos a gasolina.

–

A JAMA e a ACEA revelam bons progressos, embora o resultado de 2002 da ACEA
seja inferior ao do ano anterior. Todavia, a ACEA alcançou, ainda em 2000, o
escalão intermédio previsto como objectivo para 2003, encontrando-se agora no
extremo inferior do referido escalão. A JAMA atingiu em 2002 o extremo superior
do escalão intermédio. Pode-se considerar que ambas as associações estão na boa
via.

–

O progresso da KAMA é ainda insatisfatório, embora tenha estado a recuperar
ligeiramente nos últimos dois anos. Existe o risco real de que a KAMA não satisfaça
o seu escalão intermédio do objectivo para 2004 de 165 a 170 g/km, uma vez que
apenas faltam dois anos para eliminar a diferença de 13 g/km, o que poderia afectar
toda a abordagem relativa ao CO220. Todavia, a KAMA reconfirmou o seu
compromisso em conseguir esses objectivos.
Para alcançar o objectivo final de 140 g/km, são necessários esforços
complementares, devendo ser aumentada a taxa de redução anual das três
associações. Em média, a taxa de redução deve rondar os 2%, ou cerca de 3,5 g/km
por ano de 1995 a 2008/9. Nos anos que faltam até 2008/9, as taxas de redução
devem ser em média 2,5 % para a ACEA, 2,8% para a JAMA e 3,4 % para a KAMA.
Contudo, estava previsto desde o início do processo um incremento das taxas médias
de redução após os primeiros anos (ver Quadro 3).

–

17
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19
20

A questão de saber em que medida o progresso técnico e as alterações de mercado relacionadas, ou
outros aspectos como alterações do comportamento dos consumidores, p. ex. devidas a medidas de
tributação ou à existência de etiquetas para os automóveis, contribuíram para as reduções observadas,
será estudada em 2004.
Este valor de redução baseia-se nos dados da ACEA para 2001 e 2002. Se fossem tomados os dados da
ACEA para 2001 e os dados oficiais da UE para 2002, não haveria redução. Todavia, pode-se assumir
que tal facto é principalmente causado pela alteração da base de dados. Se se compararem os dados
oficiais de 2002 da UE e os dados não-oficiais de 2001 da UE, a percentagem da redução é
praticamente a mesma que a identificada ao utilizar os dados da ACEA.
Todos os dados relativos a 2001 e 2002 são corrigidos em 0,7 % para ter em conta a alteração do ciclo
de ensaios.
Convém recordar que o Conselho convidou a Comissão ”…a submeter-lhe propostas de imediato,
incluindo propostas legislativas, no caso de se tornar evidente, com base na fiscalização (monitorização)
e depois de consultadas as associações, que uma ou mais de entre elas não está a cumprir os
compromissos assumidos” (Conclusões do Conselho Ambiente de Outubro de 1999)
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ACEA

1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001 (3) 2002 (3)

CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
(g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

Variação95/02
[%] (4)

CO2
(g/km)

Veículos a gasolina
Veículos
com
motores diesel
Todos
os
combustíveis (1)

188

186

183

182

180

177

172

172/171(5)

176

174

172

167

161

157

153

155/152(5) -11.9/13.6%(6)

185

183

180

178

174

169

165

165/163(5)

JAMA (2)

1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001 (3) 2002 (3)

CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
(g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

-8.5/9.0%(6)

-10.8/12.1(6)
Variação95/02
[%] (4)

CO2
(g/km)

Veículos a gasolina
Veículos
com
motores diesel
Todos
os
combustíveis (1)

191

187

184

184

181

177

174

172

-9.9%

239

235

222

221

221

213

198

180

-24.7%

196

193

188

189

187

183

178

174

-11.2%

KAMA (2)

1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001 (3) 2002 (3)

CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
(g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

Variação95/02
[%] (4)

CO2
(g/km)

Veículos a gasolina
Veículos
com
motores diesel
Todos
os
combustíveis (1)

195

197

201

198

189

185

179

178

-8.7%

309

274

246

248

253

245

234

203

-34.3%

197

199

203

202

194

191

187

183

-7.1%

UE-15 (2)

1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001 (3) 2002 (3)

CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
(g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)
Veículos a gasolina
Veículos
com
motores diesel
Todos
os
combustíveis (1)

Variação95/02
[%] (4)

CO2
(g/km)

189

186

184

182

180

178

173

172

-9.0%

179

178

175

171

165

163

156

157

-12.3%

186

184

182

180

176

172

167

166

-10.8%

(1) Veículos com motores a gasolina e com motores diesel exclusivamente. Os outros combustíveis e os veículos não
identificados estatisticamente não devem afectar estas médias de forma significativa.
(2) Em relação a 2002, tomaram-se os dados dos Estados-Membros. Para a ‘mudança 95/02’, tomaram-se os dados de 95
das associações e os dados de 2002 dos Estados-Membros. Os automóveis de passageiros novos colocados no mercado da
UE pelos fabricantes e não abrangidos pelo compromisso não devem afectar a média da UE de forma significativa.
(3) Os dados para 2001 e 2002 são corrigidos em 0,7 % devido à alteração do ciclo de condução.
(4) As percentagens são calculadas a partir de valores não arredondados de CO2; em relação a 2002, tomaram-se os dados
dos Estados-Membros.
(5) O primeiro valor baseia-se em dados dos Estados-Membros; o segundo valor baseia-se em dados da ACEA.
(6) O primeiro valor baseia-se em dados de 2002 dos Estados-Membros e em dados de 1995 da ACEA; o segundo valor
baseia-se unicamente em dados da ACEA.

Quadro 2: Emissões específicas médias de CO2 dos automóveis de passageiros novos por
tipo de combustível, por associação e na União Europeia
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As emissões médias globais de CO2 dos automóveis de passageiros novos matriculados em
2002 em todos os Estados-Membros foram inferiores às de 1995 e aos anos posteriores (ver
figura 1). Todavia, deve-se mencionar que as taxas de redução diferem ligeiramente de país
para país.21.
1995

CO2

2002

140g/km
Objectivo:
diferença (%
de 2002)

140g/km
Objectivo:

Total

diferença
(g/km de
2002)

140g/km
Objectivo:
diferença (%
de 2002)

140g/km
Objectivo:

Por ano

Por ano

diferença
(g/km de
2002)

CO2

Total

(g/km)

(g/km)

ACEA todos os
combustíveis*

185

165/163

15,2%/13,9%

25/23

2,5%/2,3%

4,2/3,8

JAMA todos os
combustíveis**

196

174

19,5%

34

2,8%

4,9

KAMA todos os
combustíveis**

197

183

23,5%

43

3,4%

6,1

* O primeiro valor baseia-se em dados dos Estados-Membros; o segundo valor baseia-se em dados da ACEA
**Baseados em dados dos Estados-Membros

Quadro 3: Satisfação do objectivo de 140g/km em 2008/2009

21

Não há valores para a Grécia e a Finlândia em relação a 1995, uma vez que não há dados disponíveis.
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Emissões específicas médias ponderadas de CO2: ACEA/JAMA/KAMA combinadas
[g/km]

250

1995

2002

200
150
100
50
0
EU A

B

DK F

FIN GER GR IRE IT LUX NL POR SP SW UK

Dados de 1995 fornecidos pelas associações; para 2002, os dados indicados são oficiais da UE
Os dados de 2002 são corrigidos em 0,7 % devido ao ajustamento pela alteração do ciclo de ensaios

Figura 1: Emissões específicas médias de CO2 dos automóveis de passageiros novos na
UE e nos Estados-Membros, em 1995 e 2002 (médias ponderadas baseadas nos dados
referentes aos veículos com motores diesel e a gasolina)22

22

Os dados relativos à UE em 1995 não incluem os relativos à Grécia nem à Finlândia devido à
insuficiência de dados disponíveis. No que diz respeito a 2002, esses dois Estados-Membros estão
incluídos.
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Todas as associações aumentaram a percentagem de veículos com motores diesel nas suas
vendas dentro do período de referência (ver Quadro 4), o que estava previsto para o curto
prazo. No que diz respeito ao objectivo para 2008/9, sabia-se que as associações não o
atingiriam através apenas de um simples aumento da parte dos veículos com motores diesel
mas através de desenvolvimentos tecnológicos e de alterações de mercado ligadas a esses
desenvolvimentos23. A este respeito, é importante notar que o Conselho convidou a Comissão
…a desenvolver esforços continuados para reduzir significativamente as emissões de
nano-partículas, e em especial desenvolver um novo método de medida para os automóveis
privados, os veículos ligeiros e os veículos pesados tendo em conta os resultados de estudos
recentes sobre os efeitos na saúde das emissões de nano-partículas…24. Recentemente, a
Comissão deu início a trabalhos sobre os valores-limite das emissões EURO 5 a aplicar por
volta de 2010. Pode-se esperar, inter alia, que os limites para as emissões de partículas e
outros poluentes gasosos sejam reforçados. Em paralelo, um número crescente de fabricantes
tem declarado que pretendem equipar os seus automóveis de passageiros com motores diesel
com um filtro de partículas. Além disso, a ACEA revelou no passado incertezas associadas à
introdução da tecnologia da injecção directa de gasolina, que se supunha vir a quebrar a forte
tendência para os automóveis de passageiros com motores diesel. Estes desenvolvimentos
devem ser considerados ao olhar para uma nova "dieselização" da frota de automóveis de
passageiros da UE.
Os valores da ACEA dados na presente comunicação incluem a Rover/MG. Todavia, uma vez
que a Rover/MG – que estava inicialmente abrangida pelo compromisso como parte da BMW
- já não é membro da ACEA, esta afirmou que a associação não pode assumir qualquer
responsabilidade pelo que a Rover consiga obter em termos de CO2 até 2008.
Trata-se da primeira vez que ocorreu uma alteração da lista de membros da associação. A
Comissão envidará todos os esforços para garantir que as mudanças na composição das
associações não afectem negativamente a integridade dos compromissos nem a igualdade das
condições de concorrência.

23
24

Os três “relatórios conjuntos” não se referem mais a esta questão complexa das alterações de mercado.
Conclusões do Conselho de 18/19.12.2000, texto não existente em português.
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ACEA

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Gasolina

73,4%

72,9%

73,1%

70,3%

65,8%

60,9%

58,2%

Variação
'95-02'
(2)
2002 (4)
56,3%

24,0%
24,3%
24,3%
27,0%
31,0%
35,8%
39,4%
43,6%
Gasóleo
Todos os
combus10 241 651 10 811 011 11 226 009 11 935 533 12 518 260 12 217 744 12 552 498 11 649 782
tíveis

JAMA

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Gasolina

82,1%

82,1%

83,2%

81,6%

80,4%

80,8%

79,1%

-17,1
19,6

13,8%

Variação
'95-02'
(2)
2002 (4)
77,3%

9,5%
10,4%
11,2%
13,1%
14,9%
16,5%
17,4%
22,6%
Gasóleo
Todos os
combus1 233 975 1 342 144 1 510 818 1 666 816 1 716 048 1 667 987 1 520 643 1 501 937
tíveis

-4,8
13,1

21,7%

Variação
'95-02'
(2)
2002 (4)

KAMA

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Gasolina

87,9%

87,6%

89,2%

85,9%

81,9%

80,9%

85,2%

77,8%

-10,1

1,8%

2,3%

6,1%

7,4%

8,3%

13,9%

22,0%

20,4

236 454

275 453

373 230

463 724

491 244

396 792

325 436

92,5%

1,6%
Gasóleo
Todos os
combus169 060
tíveis

UE-15 (1)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Gasolina

74,5%

74,2%

74,6%

72,1%

68,0%

63,9%

61,2%

Variação
'95-02'
2002 (4)
(2)
59,2%

22,2%
22,4%
22,3%
24,7%
28,4%
32,6%
36,4%
40,7%
Gasóleo
Todos os
combustíveis (3)
11 644 686 12 389 609 13 012 280 13 975 579 14 698 032 14 376 975 14 469 933 13 477 155
(5)

-15,3
18,5

15,7%

(1) Os automóveis de passageiros novos colocados no mercado da UE pelos fabricantes e não abrangidos pelos
compromissos não influenciam os valores de forma significativa.
(2) A variação registada no período de 1995 a 2002 relativamente aos veículos com motores a gasolina e motores diesel
representa a variação da percentagem absoluta de cada tipo de combustível no total das matrículas. A variação do total de
veículos corresponde ao aumento ou diminuição do número absoluto de novas matrículas. A variação do total de veículos
representa o aumento de novas matrículas na UE-15 no período considerado.
(3) Os totais incluem veículos estatisticamente não identificados e veículos que consomem outros tipos de combustíveis.
(4) Em relação a 2002, tomaram-se os dados dos Estados-Membros.
(5) O número total de matrículas indicado no quadro para 200s baseia-se em dados dos Estados-membros e exclui alguns
veículos, p. ex.os que não têm nada a ver com CO2. O número total de matrículas indicado pelas associações é maior em 500
000 veículo, o que não tem impacto significativo nas percentagens gasolina/gasóleo indicadas.

Quadro 4: tendências relativamente à composição da frota de veículos novos colocados
no mercado, para cada uma das associações e para a UE
Conforme já referido, todas as associações declararam, nos respectivos compromissos, que
alcançariam o objectivo final, fundamentalmente, através dos progressos tecnológicos e das
alterações de mercado que lhe estão inerentes. Estes progressos têm, de facto, vindo a
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contribuir para as reduções conseguidas até à data (nomeadamente a introdução de motores a
gasóleo de injecção directa (HDI) e, em menor grau, de motores a gasolina de injecção directa
(GDI), da transmissão continuamente variável (CVT), do sistema de comando e elevação de
válvulas variável (VVL) e de outros melhoramentos técnicos, de veículos alimentados com
combustíveis alternativos (AFV) e de veículos alimentados com dois tipos de combustíveis
(DFV). Desde o ano de 2000 que a ACEA e, em menor medida, a JAMA colocaram no
mercado veículos de passageiros com emissões iguais ou inferiores a 120 g de CO2/km
(cumprindo um dos compromissos). Em 2002, a ACEA atingiu as 580 000 matrículas e a
JAMA aproximou-se das 44 000 matrículas deste tipo de veículos. A KAMA ainda não
lançou esses modelos no mercado.
No que se refere às previsões subjacentes aos compromissos assumidos, as associações
continuam a chamar a atenção para um conjunto de questões que consideram negativas para a
adopção de medidas de redução das emissões de CO2 (ver relatórios conjuntos). Entre outras
questões já levantadas no passado, a ACEA chama a atenção para a difícil situação económica
da indústria automóvel. A Comissão partilha a opinião da ACEA de que situação económica
europeia tem sido difícil nos últimos tempos, o que poderá ter impactos na capacidade
financeira do sector automóvel e dos consumidores. Esta conjuntura, a prolongar-se por um
período de tempo mais longo, poderá afectar a capacidade do sector para lançar tecnologias
novas no mercado. A ACEA confirmou, contudo, que a actual situação económica não
prejudicará o compromisso assumido de que alcançaria o seu objectivo em matéria de CO2 em
2008.
Independentemente do trabalho desenvolvido no campo das medidas fiscais (ver capítulo VI),
a reavaliação de 2003 (2004 no caso da KAMA) será da maior importância para o
desenvolvimento futuro da estratégia comunitária. Actualmente, não existe qualquer
imposição legal que obrigue o sector a atingir os 120 g de emissões de CO2/km até 2012, ou
qualquer outra data, mas, de acordo com o texto dos compromissos e com as recomendações
da Comissão, em 2003, a ACEA e a JAMA deverão analisar “… o potencial de uma redução
adicional de CO2, com vista a avançar para o objectivo comunitário de 120 g de CO2/km em
2012”. As consultas informais entre a ACEA e a Comissão e a JAMA e a Comissão tiveram
início em Setembro de 2003. Quer a ACEA quer a JAMA manifestaram a sua intenção de
apresentar o resultado das suas reavaliações em Dezembro de 2003, o mais tardar.
Independentemente do resultado da referida análise, no ano de referência de 2003 (2004 para
a KAMA) será efectuado um estudo comparativo entre os resultados actuais e as “escalas de
objectivos estimados”25, no quadro da “grande avaliação”. Essa “grande avaliação” incidirá
ainda nas questões ligadas ao cumprimento dos compromissos. Além disso, conforme o
disposto no artigo 10.º da Decisão n.º 1753/2000, os relatórios sobre os anos de referência
intermédios (ano de referência de 2003 para a ACEA e a JAMA e de 2004 para a KAMA)
estudarão as questões que se prendem com as razões que explicam as reduções registadas.
Deverá ser devidamente avaliado se as reduções verificadas se devem a medidas técnicas
adoptadas pelos construtores ou a mudanças de comportamento dos consumidores.

25

Para a ACEA, 165 a 170 g de CO2/km em 2003; para a JAMA 165 a 175 g de CO2/km em 2003; para a
KAMA 165 a 170 g de CO2/km em 2004.
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4.

APLICAÇÃO DA DECISÃO N.º 1753/2000/CE

A decisão relativa à “monitorização” entrou em vigor em 30 de Agosto de 2000. Os dados
recolhidos em aplicação dessa decisão foram utilizados pela primeira vez, em 2002, como
dados oficiais relativos à monitorização dos compromissos voluntários assumidos pela
indústria automóvel em matéria de redução das emissões de CO2 dos automóveis de
passageiros. Apesar dos atrasos verificados, todos os Estados-Membros forneceram dados
para 2002.
Em 2001, dando cumprimento ao disposto nos seus artigos 3.º e 6.º, a Comissão criou um
grupo de peritos para identificar e resolver os potenciais problemas decorrentes da aplicação
da decisão. Para apoiar os trabalhos do grupo, a Comissão lançou um estudo com o objectivo
de melhorar a transferência de dados e identificar eventuais inconsistências. O grupo já reuniu
quatro vezes, tendo realizado progressos no tocante a várias questões de ordem metodológica
e relacionadas com a transferência de dados.
Os dados fornecidos pelos Estados-Membros referentes aos dois primeiros períodos (2000 e
2001) foram essencialmente utilizados para comparar os dados constantes dos relatórios de
monitorização conjuntos apresentados pelas associações de construtores de automóveis.
Importa ter presente que, nos seus relatórios, as associações utilizaram as estatísticas sobre as
emissões de CO2 fornecidas pela AAA - Association Auxiliaire de l'Automobile (caso da
ACEA e da KAMA) ou pela Marketing Systems (caso da JAMA).
Atendendo, contudo, a que a UE já começa a dispor de dados oficiais, coloca-se o problema
da falta de continuidade com as antigas séries de dados e, atendendo às diferenças de base
(ver abaixo), não seria correcto simplemente juntar os dados oficiais relativos aos anos mais
recentes aos dados históricos das associações.
Os principais factores de descontinuidade são os seguintes:
Cobertura geográfica: os dados da UE relativos ao ano de 2002 abrangem os 15 EstadosMembros. Enquanto que os dados relativos às emissões de CO2 fornecidos pela ACEA (à
excepção do ano de 2001) e pela KAMA nunca incluíram a Grécia e só recentemente
passaram a incluir a Finlândia, os dados fornecidos pela JAMA abrangem o conjunto dos
Estados-Membros.
Diferenças de metodologia: a AAA e a Marketing Systems relacionam os dados de matrícula
com os dados constantes da sua própria base de dados altamente pormenorizada de
especificações de veículos, que passa a ser utilizada para todas as matrículas dos
Estados-Membros. No que se refere aos dados da UE, cada Estado-Membro dispõe do seu
próprio conjunto de especificações de veículos, com o qual relaciona as matrículas nacionais
– existem variações nas especificações dos veículos a nível nacional. Esta situação poderá na
origem de pequenas diferenças ao nível dos resultados globais, bem como de alguns dados
mais pormenorizados de análise de tendências.
Diferenças ao nível dos dados de matrícula: os dados oficiais da UE parecem omitir uma
percentagem bastante elevada de vendas de automóveis novos. Em 2002, essa diferença era de

12

cerca de 500 000 veículos (o equivalente a 4% do total das matrículas)26. De salientar ainda
que os dados da UE não compreendem as matrículas de veículos relativamente aos quais se
não dispõe de dados de emissões de CO2 enquanto que, no caso das associações, sempre que
não existam dados disponíveis sobre as emissões de CO2 e as fontes se revelem incapazes de
suprir essas lacunas com a ajuda das suas próprias bases de dados, esses veículos são
integrados na categoria “dados não disponíveis”.
Problema da zona cinzenta: a ACEA acredita que alguns Estados-Membros matriculam os
veículos de acordo com o regime fiscal (veículo comercial ou particular) e não com as
definições de categoria M1/N1. Esta questão carece de uma análise mais aprofundada.
Alcance dos dados: os dados oficiais da UE abrangem, conforme estabelecido nos
compromissos, as emissões de CO2 dos veículos, independentemente do tipo de combustível
consumido, incluindo os veículos de propulsão alternativa. Os dados fornecidos pelas
associações relativos às emissões de CO2 têm, de uma forma consistente, sido baseados nos
veículos com motores a gasolina e diesel27.
Actualmente, a variação existente entre os dados da UE e os dados das associações em termos
de média global de emissões de CO2 é ligeiramente superior a 1% no caso da ACEA e de
cerca de 0,1% no caso da JAMA28. A Comissão convidou as associações de construtores de
automóveis a clarificar algumas dessas questões mediante o contacto directo com os seus
fornecedores de dados e com as organizações nacionais responsáveis. No período de
2002-2003, foi realizado algum trabalho sobre a comparabilidade dos dados mas, por motivos
de custos e de sigilo comercial apresentados pelos fornecedores de dados, apenas foi possível
realizar alguns pequenos progressos. O trabalho sobre a qualidade dos dados deverá
prosseguir, esperando-se que, a longo prazo, as discrepâncias possam vir a diminuir.
5.

APLICAÇÃO DA DIRECTIVA 1999/94/CE

A Directiva relativa às informações sobre a economia de combustível e as emissões de CO2
disponíveis para o consumidor foi adoptada em 13 de Dezembro de 1999 e a sua aplicação
pelos Estados-Membros tornada obrigatória a partir de 18 de Janeiro de 2001. Em finais de
Outubro de 2003, todos os Estados-Membros, à excepção da Alemanha, haviam
implementado a directiva. Nos termos do artigo 226.º do Tratado CE, a Comissão apresentou
o caso perante o Tribunal de Justiça, que proferiu a sua decisão em 24 de Setembro de 200329.
Em 2003, foi alterado o Anexo III da Directiva30 e publicada a Recomendação da Comissão
relativa à aplicação a outros meios das disposições da Directiva 1999/94/CE respeitantes à
literatura promocional31.
Neste momento, a Comissão aguarda os relatórios dos Estados-Membros que, conforme o
disposto no artigo 9.º, devem ser apresentados até 31 de Dezembro de 200332, para poder

26
27
28
29
30
31

De salientar que esta diferença não conduz automaticamente a variações nas médias de emissões de
CO2. Tal só ocorreria no caso de se verificar um desvio sistemático entre as características dos dados
em falta e as características da frota total.
De salientar que, no passado, o número de veículos alimentados com combustíveis alternativos era tão
reduzido - tendência essa que se mantém - que esses veículos não têm expressão ao nível da média de
emissões de CO2.
A KAMA não procedeu à recolha dos seus próprios dados para a monitorização em 2002.
C-74/02.
JO L 186 de 25.07.2003, p. 34.
JO L 82 de 29.03.2003, p. 33.
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avaliar a necessidade de tomar medidas adicionais, nomeadamente quanto à melhor forma de
abordar as restantes questões ainda por resolver.
6.

TRABALHO NO DOMÍNIO DAS MEDIDAS FISCAIS

6.1.

Trabalho no domínio dos veículos

Em 2002, a Comissão publicou os resultados do seu trabalho no domínio das medidas-quadro
de natureza fiscal33. No que se refere ao imposto automóvel (IA) e ao imposto anual de
circulação (IAC), a Comissão concluiu o seguinte:
• as medidas fiscais constituem um importante instrumento complementar de apoio
à concretização do objectivo da UE de redução das emissões produzidas pelos
veículos novos para 120 g de CO2/km até 2005 e o mais tardar em 2010, bem
como um contributo para o cumprimento dos compromissos assumidos pela UE
ao abrigo do Protocolo de Quioto;
• os impostos nacionais sobre veículos deverão estabelecer uma relação mais
directa entre o nível de imposições e o nível de emissões de CO2 de cada
automóvel de passageiros novo. A diferenciação dos impostos sobre veículos foi
identificada como um parâmetro essencial para melhorar o consumo médio de
combustível dos automóveis novos. Os actuais impostos sobre veículos deveriam
ser substituídos por impostos totalmente baseados nas emissões de CO2;
alternativamente, o IA e o IAC existentes deveriam passar a integrar um elemento
relacionado com as emissões de CO2. Estas alterações deveriam ainda permitir a
tomada em consideração de outros objectivos nacionais em matéraia ambiental,
designadamente a rápida introdução das normas EURO IV.
O Parlamento Europeu emitiu um parecer favorável sobre a comunicação34. O Conselho
começou a debater esta questão em Maio de 2003; as discussões prosseguem.

32

33
34

O artigo 9.º da Directiva 1999/94/CE estabelece o seguinte: “As alterações necessárias para proceder à
adaptação dos anexos da presente directiva serão adoptadas pela Comissão nos termos do artigo 10.º,
após consulta das organizações de consumidores e das outras partes interessadas.
Em apoio deste processo de adaptação, cada Estado-Membro apresentará à Comissão, até 31 de
Dezembro de 2003, um relatório sobre a eficácia das medidas previstas na presente directiva, que
abranja o período compreendido entre 18 de Janeiro de 2001 e 31 de Dezembro de 2002. O modelo
desse relatório será estabelecido nos termos do artigo 10.º, o mais tardar em 18 de Janeiro de 2001.
Além disso, a Comissão, nos termos do artigo 10.º, tomará medidas destinadas a:
a) Especificar melhor o formato da etiqueta prevista no artigo 3.º, através de uma alteração do anexo I;
b) Especificar melhor os requisitos relativos ao guia previsto no artigo 4.º, a fim de classificar os novos
modelos de veículos, permitindo assim uma listagem dos modelos de acordo com as emissões de CO2 e
com o consumo de combustível em classes especificadas, nomeadamente numa classe em que sejam
incluídos
os
novos
modelos
mais
eficientes
em
termos
de
combustível;
c) Formular recomendações destinadas a permitir a aplicação dos princípios das disposições sobre
literatura promocional a que se refere o primeiro parágrafo do artigo 6.º a outros materiais e meios de
comunicação social”.
As propostas de alteração da directiva, quando aplicável, não poderão ser apresentadas antes de 2005,
nem entrar em vigor antes de 2006/2007.
COM(2002) 431 final.
Relatório A5-0265/2003, adoptado pelo Parlamento Europeu em 6 de Novembro de 2003.
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6.2.

Trabalhos no domínio dos combustíveis

Embora, actualmente, não esteja directamente relacionada com a estratégia comunitária em
matéria de redução das emissões de CO2 dos veículos, talvez seja interessante tomar nota da
Directiva 2003/96/CE, adoptada pelo Conselho em Outubro de 2003. Esta directiva procede à
reestruturação do quadro comunitário para a tributação dos produtos energéticos e da
electricidade. Eleva os níveis de tributação e introduz níveis mínimos para um conjunto de
produtos energéticos, além de conceder incentivos à promoção da utilização de produtos
energéticos mais respeitadores do ambiente. A longo prazo, este trabalho poderá vir a adquirir
maior importância para a estratégia em matéria de emissões de CO2 dos veículos, por
exemplo, com o aumento do número de veículos que utilizam a electricidade ou o hidrogénio
como fonte de energia.
7.

OUTRAS MEDIDAS PERTINENTES

Nas suas conclusões de 10 de Outubro de 2000, o Conselho Ambiente convidou a Comissão a
estudar medidas para reduzir as emissões dos veículos comerciais ligeiros (VCL, em termos
técnicos, o equivalente aos veículos da categoria N135) e dos sistemas de ar condicionado
utilizados nos automóveis de passageiros36. Ver o ponto da situação dos trabalhos abaixo.
7.1.

Veículos comerciais ligeiros

Os veículos comerciais ligeiros constituem a terceira maior categoria de emissores de CO2,
logo a seguir aos veículos ligeiros de passageiros (LP) e aos veículos pesados (VP). Em 2000,
os veículos comerciais ligeiros detinham uma quota de 13% das emissões totais de CO2, com
cerca de 90 Mt. As actuais tendências apontam para um aumento das emissões na próxima
década, quer em termos relativos quer absolutos37.
O estabelecimento de regras e de procedimentos harmonizados para a medição das emissões
de CO2 constitui um pré-requisito da análise, desenvolvimento e tomada de medidas políticas
visando a redução das emissões produzidas pelos veículos comerciais ligeiros. Por esta razão,
a Comissão adoptou, em 2001, uma proposta relativa à medição das emissões de dióxido de
carbono e o consumo de combustível dos veículos comerciais ligeiros38. De acordo com esta
proposta, o consumo de combustível e as emissões de CO2 desses veículos seriam
35
36

37

38

Por veículos N1 entende-se os veículos de transporte de mercadorias com uma massa inferior a 3,5
toneladas.
O Conselho Ambiente de 10 de Outubro de 2000 concluiu o seguinte:
“No domínio da política de transportes, o Conselho solicita à Comissão que estude e conceba medidas
nos seguintes domínios, atendendo para o efeito à taxa de aumento das emissões no sector dos
transportes, bem como à necessidade de reflectir os custos sociais e ambientais de cada modo de
transporte, também realçadas no relatório ao Conselho Europeu de Helsínquia:
- redução das emissões de CO2 provenientes de veículos, em especial medidas destinadas a reduzir as
emissões de CO2 de veículos utilitários ligeiros.
- redução de todas as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) provenientes de aparelhos de
climatização instalados em veículos".
Dados relativos ao ano de 2000. Os veículos ligeiros contribuem com cerca de 420 Mt e os veículos
pesados, incluindo os pesados de passageiros, com cerca de 200 Mt. Para mais informações, consultar o
Relatório Técnico n.º 74 da Agência Europeia do Ambiente - Estimativas nacionais e centrais relativas
às emissões para a atmosfera provenientes do transporte rodoviário.
Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Directivas 70/156/CEE e
80/1268/CEE do Conselho no que respeita a medição das emissões de dióxido de carbono e o consumo
de combustível dos veículos N1 (COM(2001) 543 final).
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determinados mais ou menos de acordo com as modalidades definidas para os veículos M1
(automóveis de passageiros), para efeitos de homologação. Em Setembro de 2002, a proposta
foi adoptada em primeira leitura no Parlamento Europeu, a Posição Comum do Conselho
tendo sido adoptada em Setembro de 2003. É previsível que o Parlamento Europeu venha a
aprovar uma posição comum em Dezembro de 2003; nesse caso o acto seria considerado
como tendo sido adoptado em conformidade com a posição comum.
As alterações à proposta da Comissão introduzidas pelas duas instituições são significativas
na medida em que propõem a fixação de uma data ulterior para realização das medições
obrigatórias das emissões de CO2 e do consumo de combustível, 2009 em vez de 2007,
conforme constava da proposta da Comissão. A partir de 1 de Janeiro de 2007 serão exigidas
informações completas sobre os veículos da classe I, incluindo os veículos para fins
múltiplos. A partir de 1 de Janeiro de 2009 serão exigidas informações completas sobre os
veículos da classe II e III, incluindo os veículos para fins múltiplos. As informações relativas
ao consumo medido e os dados relativos às emissões de CO2 dos veículos matriculados como
N1 passariam a estar disponíveis um ano mais tarde, ou seja, em 2008 no caso dos veículos da
classe I e em 2010 no caso dos veículos das classes II e III.
O Conselho e o Parlamento Europeu também introduziram a possibilidade de agrupar os
veículos por famílias. Este agrupamento – conjugado com a regra da “extensão de 6%”39 –
assume consequências pouco claras ao nível da exactidão dos valores que acabam por ser
comunicados em relação a determinado modelo ou a determinada versão ou variante de
veículo, relativos às emissões de CO2 e ao consumo de combustível. Assim, numa das
alterações, a Comissão é convidada a analisar as repercussões do conceito de “agrupamento”,
além de algumas das restantes alterações introduzidas, e a propor, no prazo de dois anos a
contar da data de entrada em vigor da directiva, medidas para adaptação da directiva ao
progresso técnico, quando aplicável.
A Comissão realizou recentemente um estudo inicial sobre as opções em matéria de redução
das emissões de CO2 e de desenvolvimento de uma política aplicável aos veículos utilitários
ligeiros – que abrange o período de 2005 a 2015 – em estreita colaboração com as partes
interessadas. Os resultados deste estudo já se encontram disponíveis40. As principais
conclusões desta avaliação são as seguintes:
• Mercado de N1: estima-se que existem cerca de 20 milhões de veículos comerciais
ligeiros N1 no mercado. Assistiu-se a um forte crescimento do número de novas
matrículas de N1, que aumentaram de pouco mais de 1 milhão em 1995, para mais
de 1,5 milhões em 2000. A ACEA detém uma quota de mercado de cerca de 90%
dos veículos N1, a JAMA cerca de 6 a 8% e a KAMA a quase totalidade dos 2 a
4% restantes. Os veículos com motores diesel concentram a maior fatia de
mercado de veículos N1, com uma taxa de penetração correspondente a cerca de
95% das vendas de veículos novos.

39

40

De acordo com o ponto 11.1 do Anexo I do projecto de alteração, a homologação pode ser alargada aos
veículos do mesmo modelo ou de um modelo diferente, cujas diferenças residam nas características da
massa de referência, na massa máxima autorizada, na relação final de transmissão e no equipamento do
motor e acessórios, caso as emissões de CO2 medidas pelo serviço técnico não excedam 6% do valor
estabelecido para a homologação dos veículos da categoria N1.
"Preparation of measures to reduce CO2 emissions from N1 vehicles" ("Preparação de medidas
destinadas a reduzir as emissões de CO2 provenientes dos veículos N1"), estudo levado a cabo por
RAND Europe, Institut für das Kraftfahrtwesen - Aachen, Tansport & Mobility – Lovaina.
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• Perspectivas em termos de tendências de mercado: as perspectivas de aumento das
vendas de veículos N1 na UE apontam para um crescimento de 2% por ano. As
futuras quotas de mercado das suas subclasses permanecem uma incógnita. A
manter-se a tendência verificada entre 1995 e 2000, assistiremos ao aumento da
quota de mercado das classes II e III.
• Evolução das emissões de CO2: como as emissões de CO2 produzidas pelos
veículos N1 ainda não estão abrangidas pelos procedimentos de ensaio da UE, não
existem bases de dados fiáveis. Assim, de acordo com o estudo, apenas se
encontram disponíveis algumas estimativas provenientes de um grande número de
fontes. Essas estimativas sugerem que as emissões específicas de CO2 produzidas
pelos veículos N1 novos têm vindo a baixar nos últimos anos. Neste contexto,
saliente-se que os cenários definidos no âmbito do programa AUTO OIL II41
apontam para uma redução anual das emissões específicas de CO2 dos veículos N1
de cerca de 1,2%. Este valor foi oportunamente confirmado pelo sector automóvel
pelo que, nesta fase, poderá ser considerado o melhor indicador em termos de
previsões sobre os progressos tecnológicos futuros. Comparativamente, o valor da
redução anual das emissões de CO2 exigida aos veículos de passageiros nos
termos dos compromissos relativos às emissões de CO2 é de cerca de 1,9%. No
que se refere às emissões de CO2 a produzir no futuro, as estimativas mostram
que, num cenário de normal exercício da actividade e mantendo constantes as
quotas de mercado das três subclasses, o crescimento das emissões dos veículos
N1 novos passará de cerca de 9 500 Kt em 2005 para 11 500 Kt em 2015.
• Forças motrizes no mercado: de acordo com os construtores, as prioridades dos
consumidores no momento da aquisição de um veículo N1 surgem, pela ordem
seguinte: o custo de aquisição, a funcionalidade, a robustez, a segurança e a
dinâmica. Atendendo a que a poupança suplementar decorrente do aumento da
eficiência dos combustíveis constitui uma parte relativamente reduzida do custo
total de aquisição, não se prevê que possa vir a influenciar significativamente a
tomada de decisão, nem no caso dos consumidores nem dos fabricantes.
• Opções tecnológicas: muitas das tecnologias actualmente disponíveis foram
identificadas como sendo susceptíveis de poder reduzir o consumo de combustível
e as emissões de CO2 dos veículos N1 – ver quadro 5. Enquanto que os valores
relativos à redução das emissões de CO2 são tidos como bastante fiáveis, as
estimativas relativas aos custos são menos seguras; baseiam-se numa análise
bibliográfica dos custos para o consumidor final. Ora, parece razoável assumir
que os custos efectivos para os construtores serão significativamente mais baixos.
Por princípio, estima-se que os custos de produção são, por factor, 2 a 3 vezes
inferiores aos preços para o consumidor. Os custos reais para o consumidor final
dependem, em última análise, de factores ligados à concorrência e à estratégia
comercial, o que constitui um importante elemento para os fabricantes.
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COM(2002) 626 final.
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pção tecnológica










Motor
 Sistema de injecção
 Válvulas
 Sistema de controlo dos gases
escape
 Turbo-compressão, diminuição
da cilindrada
 Híbrido
Combustível
 Combustíveis alternativos
Gestão da energia
 Acessórios
 Motor de arranque/gerador
Transmissão
 Conceito de transmissão
 Automatização do sistema de
transmissão
Carroçaria/Quadro
 Optimização da aerodinâmica
 Optimização da resistência ao
rolamento
 Projecto leve

edução das ustos estimados,
emissões de expressos em
CO2
reços no
consumidor
15% a - 20%

700€ a + 1000€

15% a - 20%

250€

2%

100€ a 3.500€

25% (classe 1)

20% custo do motor

11% a - 20%

700€ a + 1000€

10% a -19%

1500€

1% a – 2%

50€

6% a – 30%

1000€

3% a – 18%

260€ a + 900€

3% a – 15%

100€

4%

1500€

2%

100€

4% a – 7%

1600€

Quadro 5: possíveis reduções das emissões de CO2 em 2010 e custos tecnológicos
estimados, expressos em preços no consumidor
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Cenários construídos para os cálculos: partindo das opções tecnológicas e dos custos
identificados, o estudo baseou-se em dois cenários, um cenário realista e um cenário
ideal, para poder avaliar a evolução futura das emissões de CO2 e dos custos
específicos que lhe estão associados42. O quadro 6 apresenta os resultados dessa
investigação. Se fossem tomadas opções tecnológicas realistas em relação a todos os
automóveis vendidos em 2005, as emissões de CO2 apresentariam uma redução de
6,7%, passando de 9 550 Kt para 8 910 Kt. Se fossem tomadas as opções
tecnológicas ideais, essa redução seria de 13,3%. Em 2010, a percentagem é de,
respectivamente, 11,3% e 23,1% para as duas opções. Em 2015, as percentagens são
de 22,8% e 28,5%. Estas reduções estão relacionadas com um cenário de normal
exercício da actividade. Saliente-se que as reduções anuais previstas para o cenário
“realista” se aproximam bastante da percentagem de redução das emissões
incorporada no programa AUTO OIL II. O que significa que estes valores estão de
acordo com as previsões efectuadas pelos grupos de peritos no âmbito do programa
AUTO OIL II relativamente à tecnologia futura.
Cenário de mercado constante
Nível
base

de Total de CO2 dos VCL novos 9,550
(Kt)

Cenário
“Realista”

Cenário
“Ideal"

2005

2010

2015

9,818

11,463**

Total de CO2 dos VCL novos 8,910
(Kt)

8,704

8,848

Custos
de
redução
emissões (EURO/ton)*

5

14

7,558

8,196

54

52

das -18

Total de CO2 dos VCL novos 8,280
(Kt)
das -8

Custos
de
redução
emissões (EURO/ton)*

*Os custos da redução incluem os custos de investimento (ver quadro 5) e a poupança de combustível, tendo em
conta as estimativas de preços do combustível
** NB: o crescimento das emissões entre 2010 e 2015 deve-se ao aumento do número de veículos N1 novos
verificado durante esse período

Quadro 6: emissões de CO2 e custos da redução específica anual em 2005, 2010 e 2015 no
tocante aos dois cenários, tendo em conta os custos de investimento e a poupança de
combustível
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O grupo de estudo estimou o valor de base das emissões de CO2 para os anos de 2005, 2010 e 2015 a
partir do modelo TREMOVE. Em primeiro lugar, fez uma estimativa da frota de veículos N1 novos e,
em seguida, das emissões de CO2 dos veículos novos, por classe. Partindo destes dados de base,
procedeu a uma avaliação das opções tecnológicas. O cenário de base para as emissões de CO2 assenta
numa extrapolação baseada na actual frota de veículos e nas tecnologias actuais. De acordo com as
estimativas, a média de quilómetros percorridos apenas virá a sofrer um ligeiro aumento, de 19,738 em
2000 para 20,016 km em 2015. Finalmente, calculou-se a redução das emissões de CO2 de acordo com
os vários cenários.
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Considerações sobre a relação custo-eficácia: de acordo com este estudo, uma análise
das duas opções tecnológicas revela que os números relativos à relação custo-eficácia
oscilam entre uma poupança de 18 euros por tonelada reduzida e um custo de
aproximadamente 54 euros por tonelada reduzida, dependendo do cenário. O quadro
6 revela mais pormenores, baseados nos custos para os consumidores apresentados
no quadro 5. Para efeitos de comparação, o Programa Europeu para as Alterações
Climáticas aponta os valores de referência, entre 20 e 50 euros/tonelada, como um
indicador de eficiência de custo43,44.
Os custos específicos dependem, entre outras coisas, da classe do veículo. As
medidas mais eficazes do ponto de vista dos custos são as medidas aplicadas aos
veículos da classe I, seguindo-se a combinação de tecnologias aplicada às classes I e
II. No que se refere a alguns dos cenários – em especial às medidas mais rigorosas a
aplicar às subclasses II e III, previstas para 2010 e 2015 – os custos ficariam situados
ligeiramente acima dos 50 euros por tonelada.
O trabalho sobre os veículos N1 é inconclusivo e ainda não está concluído. Ainda é, por
conseguinte, prematuro apresentar opções políticas finais.
No entanto, à luz das conclusões já tiradas, a Comissão tem vindo a equacionar as medidas
seguintes:
–

a introdução de requisitos de rotulagem semelhantes aos que foram
introduzidos para os veículos M1 (ver Directiva 1999/94/CE),

–

a monitorização das tendências no que se refere às emissões dos veículos N1
(ver Decisão n.º 1753/2000/CE),

–

a adopção de medidas visando a redução das emissões de CO2 dos veículos N1.

O calendário de aplicação dessas medidas irá depender dos resultados dos debates realizados
no Conselho e no Parlamento Europeu sobre as alterações propostas à Directiva 80/1268/CEE
e dos estudos adicionais a levar a cabo nos próximos anos.
As medidas em matéria de redução das emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros só
poderão ser equacionadas quando se dispuser de dados pormenorizados e fiáveis sobre essas
mesmas emissões, calculados em conformidade com a proposta relativa à medição das
emissões de CO2 do consumo de combustível dos veículos comerciais ligeiros.

43
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Uma das características comuns aos vários grupos de trabalho ECCP consiste na identificação de um
critério: “inferior a 20€/t equivalente CO2” e “inferior a 50€/t equivalente CO2”, como critério de
avaliação da relação custo/eficácia de cada medida potencial. De salientar que o critério de custo ECCP
apenas é utilizado para as medidas integradas no primeiro período de vigência do compromisso. No que
se refere à tecnologia a introduzir em 2015, as futuras avaliações poderão apontar para conclusões
diferentes.
Relatório ECCP de Março de 2003. Este indicador (20 a 50 euros/tonelada) não deveria ser considerado
um critério-limite mas, tendo em conta as incertezas decorrentes da aplicação prática, presta uma
informação geral sobre a relação custo-eficácia de determinada medida, embora seja igualmente
necessário ter em conta outro tipo de considerações (por exemplo, os benefícios decorrentes da
segurança do aprovisionamento e das outras questões ambientais ou a mais longo prazo). Os restantes
critérios comuns para efeitos da avaliação intersectorial e da comparação das medidas consistem no
calendário de aplicação e no impacto nas outras áreas políticas, ver Segundo Relatório de Progresso
ECCP: "Será possível atingir os objectivos de Quioto?"
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Para poder dispor de informações complementares sobre as questões suscitadas acima, a
Comissão decidiu lançar um estudo de acompanhamento, que incide no seguinte:
i)

a medição do consumo de combustível e das emissões de CO2 de um conjunto
representativo de veículos comerciais ligeiros, nos termos da Directiva 80/1268/CEE
conforme alterada,

ii)

a abordagem das questões levantadas pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu no
artigo 3.º da Directiva 80/1268/CEE45 conforme alterada, tal como se aplicam aos
veículos da categoria N1, e

iii)

o reforço da avaliação das opções políticas visando a redução das emissões desta
categoria de veículos ou das suas subclasses, incluindo nos países candidatos.

Os resultados deste estudo estarão disponíveis no final de 2004.
7.2.

Sistemas de ar condicionado

A Comissão começou a estudar a problemática dos sistemas de ar condicionado concentrando
os seus esforços nas opções possíveis para, em primeiro lugar, medir e, quando aplicável,
reduzir o consumo adicional de combustível e as correspondentes emissões de CO2 e, em
segundo lugar, reduzir as emissões de fluido de refrigeração (HFC-134a). Estas iniciativas
constam do Programa Europeu para as Alterações Climáticas46. Os resultados dos trabalhos
sobre o fluido de refrigeração são apresentados num documento à parte47.
No que se refere ao consumo de combustível, existem cada vez mais provas de que a
utilização de sistemas de ar condicionado nos automóveis de passageiros poderá contribuir
para um significativo aumento das emissões de CO2. Dado tratar-se de uma fonte de emissões
não coberta pela legislação existente relativa à medição do consumo de combustível e das
emissões de CO2, não está abrangida pelos compromissos assumidos pelo sector automóvel48.
As estimativas mostram que as emissões adicionais se situam entre 3 e 8%49. Além disso,

45

46
47
48

49

Este projecto de novo artigo obriga a Comissão a tomar as seguintes medidas, o mais tardar dois anos a
contar da data de entrada em vigor da directiva:
“a) Apresentar um estudo sobre as possibilidades de obter dados representativos sobre a emissão de
CO2 e o consumo de combustível dos veículos completos construídos em várias fases e dos veículos
cujas emissões são medidas de acordo com a Directiva 88/77/CEE para ter em conta os aspectos "custoeficácia" destas medições;
b) Apresentar uma avaliação do conceito de família de veículo introduzido na presente directiva;
c) Se necessário, propor ao Comité instituído pelo artigo 13.º da Directiva 70/156/CEE medidas
relativas à adaptação da presente directiva ao progresso técnico”.
COM(2001) 580 final.
COM(2003) 492 final.
Os compromissos especificam que as emissões de CO2 produzidas pelos automóveis novos serão
medidas nos termos da Directiva 93/116/CE, que serviu de base para a fixação dos objectivos. Este
ensaio não inclui a utilização de equipamentos de ar condicionado De qualquer forma, aquando da
monitorização dos compromissos relativos às emissões de CO2, devem ser tidas em conta quaisquer
alterações ao procedimento de ensaio, conforme se verificou com a Directiva 99/100/CE, introduzindo
factores de correcção das emissões de CO2 medidas, tendo em vista a sua harmonização com o
procedimento instituído na Directiva 93/116/CE. A última correcção efectuada consistiu no ajustamento
de 0,7 % a que se refere a nota de rodapé do quadro 2.
“Options to reduce Greenhouse Gas Emissions due to Mobile Air Conditioning” Síntese dos debates da
‘Cimeira MAC’ realizada em Bruxelas em 10 e 11 de Fevereiro de 2003 (Para mais informações,
consultar: http://europa.eu.int/comm/environment/air/mac2003/pdf/macsummitdiscussion.pdf).
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parecer existir um potencial de redução de cerca de 50% do impacto da utilização desse
equipamento no consumo de combustível.
De novo, a existência de procedimentos de ensaio fiáveis constitui um pré-requisito do estudo
do impacto da utilização de sistemas de ar condicionado. É por esta razão que a Comissão
pretende concluir este trabalho tão rapidamente quanto possível, enquanto procura definir
procedimentos de ensaio harmonizados à escala internacional, quando aplicável.
7.

CONCLUSÕES

A estratégia comunitária para reduzir as emissões de CO2 dos veículos de passageiros e
melhorar a economia de combustível tem por objectivo, no que respeita aos veículos de
passageiros novos matriculados na Comunidade, um valor médio de emissões de 120 g de
CO2/km até 2005 ou, o mais tardar, em 2010. No ano civil de 2001, esse valor era de 166 g de
CO2/km50, contra 186 g de CO2/km em 1995, ano de referência para a estratégia comunitária.
Embora se afigure pouco provável que o objectivo de 120 g de CO2/km possa vir a ser
atingido antes de 2005, continua a ser possível alcançar esse objectivo até 2010, desde que
sejam adoptadas as medidas necessárias e envidados todos os esforços nesse sentido. É
importante que a ACEA e a JAMA tenham conseguido atingir o seu objectivo intermédio para
2003 antes da data prevista.
Parece evidente que, para concretizar o objectivo global, será necessário aplicar os três pilares
da estratégia. A comunicação sobre a tributação de veículos de passageiros na União
Europeia, recentemente publicada pela Comissão, apresenta alternativas, nomeadamente aos
sistemas de tributação, susceptíveis de apoiar a estratégia comunitária de redução das
emissões de CO2. Os resultados da análise de 200351 do potencial de reduções adicionais de
CO2 a realizar pelas associações de fabricantes para se aproximarem do objectivo comunitário
de 120 g de CO2/km até 2012, também assumirão especial importância.
A execução dos compromissos assumidos pela indústria automóvel processa-se a bom ritmo.
No entanto, para alcançar o objectivo final dos compromissos (140 g de CO2/km) as três
associações deverão, em maior ou menor medida, envidar esforços acrescidos. A avaliar pelos
relatórios conjuntos, a Comissão não tem qualquer razão para acreditar que a ACEA e a
JAMA não cumprirão o compromisso assumido. No que se refere à KAMA existem motivos
válidos para preocupação. Para atingir o seu objectivo para 2004, a KAMA terá de
desenvolver esforços adicionais significativos. Este o desafio lançado à KAMA, que reiterou
a sua determinação de alcançar os objectivos a que se propôs.
A implementação da Directiva 1999/94 e da Decisão n.º 1753/2000 registou grandes
progressos e está quase concluída.
A Comissão continua a desenvolver esforços no que se refere às emissões de CO2 dos
veículos comerciais ligeiros e começou a estudar a questão das emissões de CO2 provenientes
dos sistemas de ar condicionado.

50
51

Valor calculado com base nos dados oficiais da UE.
O ano de 2003 para a ACEA e a JAMA e de 2004 para a KAMA.
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