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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

São conhecidas as dificuldades de venda de veículos que não utilizam produtos petrolíferos, 
em particular porque as opções de reabastecimento e de carregamento não se encontram 
imediatamente disponíveis a nível nacional e transfronteiriço. Atualmente, as novas 
tecnologias e os novos veículos têm dificuldades em manter a sua competitividade no 
mercado interno e em constituir uma parte significativa do mercado. Neste contexto, a 
presente diretiva tem por objetivo criar incentivos e veicular sinais para investimentos no 
desenvolvimento e na criação de infraestruturas para combustíveis alternativos, a fim de 
facilitar a entrada de novos atores no mercado e aumentar a concorrência.  

Por um lado, devem ser previstas medidas para assegurar a oferta de novos veículos, 
nomeadamente os veículos elétricos. Por outro lado, a intervenção no mercado gera 
determinados custos para os governos e os consumidores. Além disso, importa observar que 
seria potencialmente ineficaz e contraproducente fazer investimentos nas infraestruturas se a 
tecnologia pertinente não estiver disponível ou continuar por dar provas. Concretamente, tudo 
indica que os veículos movidos a hidrogénio ainda não reúnem as condições para entrar no 
mercado.

A relatora acolhe favoravelmente as tentativas de criação de infraestruturas para combustíveis 
alternativos, reduzindo, assim, gradualmente a dependência da União em relação ao petróleo. 
A relatora salienta que os investimentos devem ser primordialmente orientados em função da 
procura do mercado e assentar numa base neutra do ponto de vista tecnológico. Ademais, a 
relatora está firmemente convencida de que importa que a União disponibilize fundos 
adequados para a investigação e desenvolvimento, a fim de facilitar a integração de novas 
tecnologias no mercado e acelerar o processo de efetiva criação. Por outro lado, a relatora 
entende que os esforços desenvolvidos pela UE em matéria de normalização se revelam 
críticas relativamente à presente proposta, tendo em conta a grande dimensão transfronteiriça 
da presente diretiva. A concluir, no sentido de respeitar a agenda da UE em matéria de 
descarbonização, é importante que o mercado europeu mantenha a sua posição de vanguarda 
no que diz respeito a iniciativas desta natureza.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Aquando da definição dos seus 
quadros de política nacional, os 
Estados-Membros devem ter plenamente 
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em conta o impacto da criação de uma 
infraestrutura para combustíveis 
alternativos nos consumidores e nas 
receitas fiscais, bem como na relação 
custo/eficácia de investimentos futuros na 
criação de uma infraestrutura dessa 
natureza.

Or. en

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) As normas relativas ao 
equipamento para os pontos de 
carregamento lento ou rápido para 
veículos elétricos devem ser consideradas 
harmonizadas quando forem elaboradas 
de comum acordo, em conformidade com 
o anexo III, pontos 1.1 e 1.2, e publicadas 
nos termos dos procedimentos nacionais.
As normas devem ser atualizadas em 
função do progresso tecnológico e da 
evolução das regras da arte em matéria de 
segurança.

Or. en

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 

(11) A eletricidade é particularmente 
atrativa para a implantação de veículos 
elétricos, inclusive de duas rodas, em 
aglomerações urbanas, o que pode 
contribuir para melhorar a qualidade do ar 
e reduzir o ruído. Os Estados-Membros 
devem assegurar a instalação de pontos de 
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instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
de acesso público e pondo especial ênfase 
nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 
pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

carregamento para veículos elétricos com 
uma cobertura suficiente — pelo menos o 
dobro do número de veículos —, sendo 
10% deles de acesso público e pondo 
especial ênfase nas aglomerações urbanas.
Os proprietários de veículos elétricos 
particulares dependem, em grande medida, 
do acesso a pontos de carregamento em 
parques de estacionamento coletivos, como 
os situados em edifícios de apartamentos, 
escritórios e empresas. As autoridades 
públicas devem estabelecer disposições 
regulamentares para apoio aos cidadãos, 
assegurando que os promotores e gestores 
dos locais fornecem a infraestrutura 
adequada, com suficientes pontos de 
carregamento de veículos elétricos.

Or. en

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os veículos a hidrogénio, incluindo os 
de duas rodas, têm, neste momento, taxas 
de penetração no mercado muito baixas.
Para se conseguir uma implantação a maior 
escala, é essencial montar uma 
infraestrutura suficiente de abastecimento 
de hidrogénio.

(17) Os veículos a hidrogénio, incluindo os 
de duas rodas, têm, neste momento, taxas 
de penetração no mercado muito baixas.
Para se conseguir uma implantação a maior 
escala, é essencial montar uma 
infraestrutura suficiente de abastecimento 
de hidrogénio a longo prazo.

Or. en

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros devem (18) Os Estados-Membros devem 
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assegurar a montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas. Possibilitar-se-á deste modo que 
os veículos a hidrogénio circulem em toda 
a União.

assegurar, logo que a tecnologia esteja 
bem desenvolvida, a montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas. Possibilitar-se-á deste modo que 
os veículos a hidrogénio circulem em toda 
a União.

Or. en

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A fim de assegurar e salvaguardar 
a competitividade das indústrias 
europeias, será atribuído o necessário 
financiamento da UE à continuação da 
investigação e do desenvolvimento 
referente à criação de uma infraestrutura 
para combustíveis alternativos, uma vez 
que, atualmente, são os países terceiros 
que estão na vanguarda em matéria de 
criação de novas tecnologias, tais como 
baterias elétricas para veículos elétricos.

Or. en

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece um 
quadro comum de medidas para a criação 
de uma infraestrutura para combustíveis 

1. A presente diretiva estabelece um 
quadro comum de medidas para a criação 
de uma infraestrutura para combustíveis 
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alternativos na União Europeia, a fim de 
romper a dependência dos transportes em 
relação ao petróleo, e define as condições 
mínimas para a montagem da infraestrutura 
de combustíveis alternativos e as 
especificações técnicas comuns, incluindo 
os pontos de carregamento para veículos 
elétricos e os pontos de abastecimento de 
gás natural (GNL e GNC) e de hidrogénio.

alternativos na União Europeia, a fim de 
reduzir a dependência dos transportes em 
relação ao petróleo, e define as condições 
mínimas para a montagem da infraestrutura 
de combustíveis alternativos e as 
especificações técnicas comuns, incluindo 
os pontos de carregamento para veículos 
elétricos e os pontos de abastecimento de 
gás natural (GNL e GNC) e de hidrogénio.

Or. en

Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve adotar um 
quadro de política nacional para o 
crescimento do mercado dos combustíveis 
alternativos e da sua infraestrutura, que 
incluirá as informações constantes do 
anexo I e conterá pelo menos os seguintes 
elementos:

1. Cada Estado-Membro deve adotar um 
quadro de política nacional para o 
crescimento do mercado dos combustíveis 
alternativos e da sua infraestrutura, que 
incluirá as informações constantes do 
anexo I e conterá pelo menos os seguintes 
elementos:

– avaliação da situação e do 
desenvolvimento futuro dos combustíveis 
alternativos;

– avaliação da situação e do 
desenvolvimento futuro dos combustíveis 
alternativos;

– avaliação da continuidade transfronteiras 
da cobertura infraestrutural para os 
combustíveis alternativos;

– avaliação da continuidade transfronteiras 
da cobertura infraestrutural para os 
combustíveis alternativos;

– quadro regulamentar de apoio à 
montagem da infraestrutura para 
combustíveis alternativos;

– quadro regulamentar de apoio à 
montagem da infraestrutura para 
combustíveis alternativos;

– medidas de política para apoiar a 
aplicação do quadro de política nacional;

– medidas de política para apoiar a 
aplicação do quadro de política nacional;

– medidas de apoio à implantação e à 
produção;

– medidas de apoio à implantação e à 
produção;

– apoio à investigação, ao desenvolvimento 
tecnológico e à demonstração;

– apoio à investigação, ao desenvolvimento 
tecnológico e à demonstração;

– metas para a implantação dos 
combustíveis alternativos;

– metas para a implantação dos 
combustíveis alternativos;
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– número de veículos movidos a 
combustíveis alternativos previsto para 
2020;

– número de veículos movidos a 
combustíveis alternativos previsto para 
2020;

– avaliação da necessidade de pontos de 
abastecimento de GNL em portos não 
pertencentes à Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T) de base, mas que 
sejam importantes para embarcações não 
envolvidas em operações de transporte, 
com destaque para os navios de pesca;

– avaliação da necessidade de pontos de 
abastecimento de GNL em portos não 
pertencentes à Rede Transeuropeia de
Transportes (RTE-T) de base, mas que 
sejam importantes para embarcações não 
envolvidas em operações de transporte, 
com destaque para os navios de pesca;

–se for caso disso, dispositivos de 
cooperação com outros Estados-Membros, 
em conformidade com o n.º 2.

– se for caso disso, dispositivos de 
cooperação com outros Estados-Membros, 
em conformidade com o n.º 2;
- avaliação do impacto da criação de uma 
infraestrutura para combustíveis 
alternativos nas receitas fiscais e nos 
consumidores;
- uma análise cabal da relação 
custo/benefício.

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de um número mínimo de 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos – pelo menos o número indicado 
no quadro do anexo II – até 31 de 
dezembro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem procurar 
assegurar a instalação de um número 
mínimo de pontos de carregamento para 
veículos elétricos – aproximadamente o 
número indicado no quadro do anexo II –
até 31 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os pontos de carregamento lento para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2015.

3. Os pontos de carregamento lento para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2015.

Os pontos de carregamento rápido para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.2, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2017.

Os pontos de carregamento rápido para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.2, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2017.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o equipamento para os pontos de 
carregamento lento ou rápido, em 
conformidade com o anexo III, pontos 1.1 
e 1.2, é disponibilizado em condições 
justas, razoáveis e não discriminatórias.

Os Estados-Membros devem procurar 
assegurar que o equipamento para os 
pontos de carregamento lento ou rápido, 
em conformidade com o anexo III, pontos 
1.1 e 1.2, é disponibilizado em condições 
justas, razoáveis e não discriminatórias e 
permite a flexibilidade necessária para 
garantir que sejam cumpridos os 
requisitos de segurança específicos 
aplicados a nível nacional.

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular veículos a 
hidrogénio em todo o território nacional.

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem procurar
assegurar a disponibilidade de um número 
suficiente de pontos de abastecimento de 
acesso público, para que, o mais tardar em 
31 de dezembro de 2020, possam circular 
veículos a hidrogénio em todo o território 
nacional.

Or. en
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Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de abastecimento de 
GNL de acesso público para transporte 
marítimo e fluvial em todos os portos 
marítimos da Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T) de base, o mais tardar 
em 31 de dezembro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem procurar 
assegurar a instalação de pontos de 
abastecimento de GNL de acesso público 
para transporte marítimo e fluvial em todos 
os portos marítimos da Rede Transeuropeia 
de Transportes (RTE-T) de base, o mais 
tardar em 31 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório da Comissão deve conter os 
seguintes elementos:

2. O relatório da Comissão deve conter os 
seguintes elementos:

– avaliação das medidas tomadas por cada 
Estado-Membro;

– avaliação das medidas tomadas por cada 
Estado-Membro, nomeadamente da sua 
relação custo/eficácia;

– avaliação dos efeitos da presente diretiva 
no crescimento do mercado dos 
combustíveis alternativos e do seu impacto 
na economia e no ambiente;

– avaliação dos efeitos da presente diretiva 
no crescimento do mercado dos 
combustíveis alternativos e do seu impacto 
na economia e no ambiente, bem como nos 
consumidores.

Or. en

Alteração 14
Proposta de diretiva
Anexo I
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Texto da Comissão Alteração

5. Metas 5. Metas
– metas nacionais para 2020, relativas à 
aplicação de combustíveis alternativos aos 
diversos modos de transporte (rodoviário, 
ferroviário, por via navegável e por via 
aérea) e à correspondente infraestrutura

– metas indicativas nacionais para 2020, 
relativas à aplicação de combustíveis 
alternativos aos diversos modos de 
transporte (rodoviário, ferroviário, por via 
navegável e por via aérea) e à 
correspondente infraestrutura

– metas nacionais, estabelecidas 
anualmente, relativas à aplicação de 
combustíveis alternativos aos diversos 
modos de transporte e à correspondente 
infraestrutura, com vista a alcançar as 
metas nacionais para 2020.

– metas indicativas nacionais, 
estabelecidas anualmente, relativas à 
aplicação de combustíveis alternativos aos 
diversos modos de transporte e à 
correspondente infraestrutura, com vista a 
alcançar as metas nacionais para 2020.

Or. en

Alteração 15
Proposta de diretiva
Anexo I – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Evolução económica e 
desenvolvimento dos mercados
Relatório anual sobre os aumentos de 
capacidade, a utilização da capacidade, os 
custos diretos e indiretos e as variações 
nas receitas fiscais.

Or. en


