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17.10.2018 A8-0321/82 

Alteração  82 

Andrzej Grzyb 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2009/33/CE 

Artigo 5 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  1-B. Os veículos produzidos por 

fabricantes estabelecidos em países 

terceiros nos quais os fabricantes da UE 

não têm acesso à contratação pública 

para a aquisição, o aluguer ou a locação 

com opção de compra de veículos de 

transporte rodoviário, não devem ser 

considerados para efeitos do cumprimento 

dos objetivos mínimos em matéria de 

contratação pública estabelecidos nos 

quadros 4 e 5 do anexo. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Alteração  83 

Andrzej Grzyb 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. Alargar o âmbito da diretiva através 

da inclusão de práticas como o aluguer, a 

locação financeira ou a locação-venda de 

veículos, assim como os contratos relativos 

a serviços de transporte público rodoviário, 

serviços de transporte rodoviário de 

passageiros para fins especiais, transportes 

não regulares de passageiros e aluguer de 

autocarros e autocarros de turismo com 

condutor, assim como os serviços postais e 

de correio rápido e os serviços relativos a 

resíduos assegura que se encontram 

abrangidas todas as práticas de contratação 

pública. 

9. Alargar o âmbito da diretiva através 

da inclusão de práticas como o aluguer, a 

locação financeira ou a locação-venda de 

veículos, assim como os contratos relativos 

a serviços de transporte público rodoviário, 

serviços de transporte rodoviário de 

passageiros para fins especiais, transportes 

não regulares de passageiros e aluguer de 

autocarros e autocarros de turismo com 

condutor, assim como os serviços postais e 

de correio rápido e os serviços relativos a 

resíduos assegura que se encontram 

abrangidas todas as práticas de contratação 

pública. Não devem ser permitidas as 

sanções aplicadas pelo incumprimento 

dos limiares quando estes não podem ser 

respeitados devido à ausência de veículos 

que sejam comercializáveis e 

tecnicamente fiáveis segundo as normas 

europeias, ou devido à existência de um 

nível excessivo de procura de tais 

veículos. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Alteração  84 

Andrzej Grzyb 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

10. Os intervenientes-chave apoiam em 

grande medida uma definição de veículos 

não poluentes que tenha em conta os 

requisitos de redução dos gases com efeito 

de estufa e das emissões de poluentes 

atmosféricos provenientes dos veículos 

ligeiros e pesados. A fim de assegurar que 

existem incentivos adequados para apoiar a 

aceitação pelo mercado de veículos com 

emissões baixas ou nulas na União, as 

disposições relativas à contratação pública 

referentes a este tipo de veículos deveriam 

ser harmonizadas com as disposições do 

direito da União sobre o desempenho em 

matéria de emissões de CO2 dos veículos 

ligeiros de passageiros e veículos 

comerciais ligeiros para o período 

pós-20201010. As medidas tomadas ao 

abrigo da diretiva alterada irão contribuir 

para a conformidade com as exigências 

destas normas. Uma abordagem mais 

ambiciosa em matéria de contratação 

pública pode constituir um importante 

estímulo adicional para o mercado. 

_________________ 

10 COM(2017) 676 final. 

 

 

 10. A diretiva alterada deverá contribuir 

para a redução dos gases com efeito de 

estufa e das emissões de poluentes 

atmosféricos provenientes dos veículos 

ligeiros e pesados. A fim de assegurar que 

existem incentivos adequados para apoiar a 

aceitação pelo mercado de veículos com 

emissões baixas ou nulas na União, as 

disposições relativas à contratação pública 

referentes a este tipo de veículos deveriam 

ser harmonizadas com as disposições do 

direito da União. Além disso, a diretiva 

alterada partilha com a Diretiva 

2014/94/UE o objetivo de, inter alia, 

promover veículos de transporte 

rodoviário não poluentes. Por 

conseguinte, a definição de veículo não 

poluente deve ser harmonizada com as 

disposições da Diretiva 2014/94/UE. Essa 

harmonização irá criar previsibilidade e 

estabilidade a longo prazo no direito da 

União e proteger os investimentos já 

realizados em infraestruturas de 

combustíveis alternativos. A diretiva 

alterada contribuirá igualmente para uma 

maior implantação de infraestruturas 

para combustíveis alternativos, bem como 

para a conformidade dos veículos com as 

exigências das normas mais recentes 

sobre emissões de poluentes atmosféricos 
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e de gases com efeito de estufa. Uma 

abordagem mais ambiciosa em matéria de 

contratação pública pode constituir um 

importante estímulo adicional para o 

mercado. 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Alteração  85 

Andrzej Grzyb 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – nota-de-rodapé após o quadro 4  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

*Os veículos com emissões de escape 

nulas são contabilizados como 1 veículo 

para efeitos de contribuição para o 

mandato. Todos os outros veículos que 

preenchem os requisitos do quadro 2 do 

presente anexo são contabilizados como 

0,5 veículos. 

*Os veículos com emissões de escape 

nulas são contabilizados como 1 veículo 

para efeitos de contribuição para o 

mandato. Os veículos com emissões de 

escape baixas e os veículos movidos a gás 

natural, desde que completamente 

operados a biometano, o que deve ser 

demonstrado por um contrato de 

adjudicação de biometano, ou por outros 

meios de acesso ao biometano, devem ser 

contabilizados como 0,66 veículos para o 

mandato. Todos os outros veículos 

não-poluentes são contabilizados como 0,5 

veículos para efeitos de contribuição para 

o mandato. 

Or. en 

 

 


