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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Apesar dos inúmeros esforços para reduzir as emissões de poluentes prejudiciais para o 
ambiente e a saúde humana, muitas cidades europeias ainda se vêem confrontadas com uma 
má qualidade do ar. O sector dos transportes rodoviários, ao utilizar 26% do total da energia 
consumida e ao produzir 24% das emissões de CO2, é um dos principais alvos dos esforços 
para reduzir as emissões poluentes e o consumo de energia. É considerável o potencial de 
redução das emissões dos veículos. Apesar disso, as tecnologias necessárias são ainda hoje 
demasiado dispendiosas.

Nesta proposta, a Comissão sugere a criação de um mercado de veículos menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos, obrigando os organismos públicos a reservar, pelo 
menos, 25% dos seus contratos anuais (de aquisição ou locação financeira) de veículos 
pesados, para veículos "limpos" (ou seja, os veículos que obedecem à norma de desempenho 
ambiental "veículo ecológico avançado" (VEA)). Isto significaria a compra ou locação anual 
de aproximadamente 4.000 autocarros e 8.000 camiões "ecológicos".

A relatora do parecer congratula-se com a proposta da Comissão. A indústria automóvel 
europeia é um sector de produção em massa e os governos podem desempenhar um papel útil 
como "primeiros clientes", criando mercados de dimensões suficientes e com as necessárias 
economias de escala. Esta medida pode também melhorar a imagem e a visibilidade dos 
veículos não poluentes junto das empresas e do público em geral. É necessário agir a nível 
europeu porque as acções a nível nacional podem fragmentar o mercado interno e levar ao 
desenvolvimento de diferentes mini-séries de veículos em função das necessidades nacionais.

A relatora do parecer pensa que a meta proposta de 25% representa um compromisso 
aceitável e viável entre a melhoria da qualidade do ar e o desenvolvimento do mercado, por 
um lado, e, por outro lado, custos de investimento adicionais abordáveis e a colocação no 
mercado de veículos não poluentes produzidos em massa. A relatora do parecer considera 
também ter sido uma escolha sensata o facto de a proposta da Comissão visar inicialmente o 
mercado de veículos pesados de serviço (designadamente, os autocarros e a maior parte dos 
veículos de serviço, como os camiões de recolha de lixo), sector em que a quota de contratos 
públicos é relativamente elevada (cerca de um terço). Finalmente, a relatora do parecer apoia 
a opção da proposta por uma abordagem neutra do ponto de vista da tecnologia e baseada no 
desempenho. Esta abordagem encoraja a inovação e soluções voltadas par o mercado e
garante a flexibilidade de que o sector precisa para se ajustar ao progresso técnico e 
económico. A relatora do parecer lamenta apenas o facto de não ser proposta qualquer norma 
"ecológica" no que diz respeito à eficiência energética.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) A Directiva 2003/30/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Maio de 2003, relativa à promoção da 
utilização de biocombustíveis ou de outros 
combustíveis renováveis nos transportes1

estabelece duas metas indicativas nacionais 
para a colocação de biocombustíveis no 
mercado, a saber, 2 % em 2005 e 5,75% em 
2010. 
______________________
1 JO L 123, 17.5.2003, p.42

Justificação

Deve ser feita referência aos actos legislativos que já fomentam a utilização de combustíveis 
não poluentes nos transportes.

Alteração 2
Considerando 8

(8) Deveriam ser utilizadas normas de 
desempenho para a promoção de veículos 
não poluentes. Na Directiva 2005/55/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 
Setembro de 2005, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes às medidas a tomar contra a 
emissão de gases e partículas poluentes 
provenientes dos motores de ignição por 
compressão utilizados em veículos e a 
emissão de gases poluentes provenientes dos 
motores de ignição comandada alimentados 
a gás natural ou a gás de petróleo liquefeito 
utilizados em veículos foi definida uma 
norma para veículos ecológicos avançados 
(VEA) aplicável a veículos de massa 
superior a 3,5 toneladas. Neste momento, 

(8) Deveriam ser utilizadas normas de 
desempenho para a promoção de veículos 
não poluentes. Na Directiva 2005/55/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 
Setembro de 2005, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes às medidas a tomar contra a 
emissão de gases e partículas poluentes 
provenientes dos motores de ignição por 
compressão utilizados em veículos e a 
emissão de gases poluentes provenientes dos 
motores de ignição comandada alimentados 
a gás natural ou a gás de petróleo liquefeito 
utilizados em veículos foi definida uma 
norma para veículos ecológicos avançados 
(VEA) aplicável a veículos de massa 
superior a 3,5 toneladas. Neste momento, 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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essa norma afigura-se a mais adequada para 
utilização na definição de veículo não 
poluente da presente directiva. No entanto, 
deve ser prevista a possibilidade de alteração 
dessa definição a fim de tomar em 
consideração os últimos progressos técnicos.

essa norma afigura-se a mais adequada para 
utilização na definição de veículo não 
poluente da presente directiva. No entanto, 
deve ser prevista a possibilidade de alteração 
dessa definição a fim de tomar em 
consideração os últimos progressos técnicos 
e integrar as normas relativas à eficiência 
energética.

Justificação

Na actual definição de veículos ecológicos avançados (VEA) não é referida a eficiência 
energética. Um dos objectivos da presente directiva é reduzir o consumo geral de energia dos 
transportes rodoviários. Assim, a eventual alteração da definição de VEA deve tentar 
incorporar na definição as normas relativas à eficiência energética. 

Alteração 3
Considerando 9

(9) Os veículos com baixo consumo de 
energia ou que utilizem combustíveis 
alternativos, incluindo os biocombustíveis, 
gás natural, GPL ou hidrogénio, e diferentes 
tecnologias, incluindo sistemas eléctricos ou 
híbridos de combustão/eléctricos, podem 
contribuir para a redução das emissões e da 
poluição.

(9) Os veículos com baixo consumo de 
energia ou que utilizem combustíveis 
alternativos, incluindo os biocombustíveis, 
gás natural, GPL ou hidrogénio, e diferentes 
tecnologias, incluindo sistemas eléctricos ou 
híbridos de combustão/eléctricos, podem 
contribuir para a redução das emissões e da 
poluição e para a melhoria da qualidade do 
ar nas zonas urbanas.

Justificação

Não existe na directiva referência à qualidade do ar nas zonas urbanas, um problema que os 
transportes não poluentes podem ajudar a resolver.

Alteração 4
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) A Directiva 98/70/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 1998, relativa à qualidade da gasolina e 
do combustível para motores diesel1 (a 
directiva sobre a qualidade dos 
combustíveis), ao estabelecer especificações 
precisas para a gasolina e o gasóleo, coloca 
involuntariamente restrições ao aumento 
da utilização dos biocombustíveis, pelo que 
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deve ser revista.
____________________________
1 JO L 350, 28.12.1998, p. 58. Directiva 
alterada pela última vez pelo Regulamento 
(CE) nº 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 
1).

Justificação

A directiva sobre a qualidade dos combustíveis estabelece especificações para a gasolina e o 
gasóleo por razões ambientais e de saúde, definindo limites para os teores de etanol, de éter e 
de outros compostos oxigenados na gasolina. Limita também a pressão de vapores da 
gasolina. A norma EN590 estabelece outros limites por razões técnicas e determina que os 
gasóleos não devem conter mais de 5% de biodiesel em termos volúmicos. Estes limites 
restringem as possibilidades de aumento da utilização de biocombustíveis e devem, por isso, 
ser revistos.

Alteração 5
Considerando 10

(10) A obrigação em matéria de celebração 
de contratos para veículos não poluentes 
deveria contribuir para reduzir a poluição e o 
consumo de energia e favorecer uma 
introdução mais rápida no mercado das 
tecnologias para estes veículos.

(10) A obrigação em matéria de celebração 
de contratos para veículos não poluentes 
deveria contribuir para reduzir a poluição e o 
consumo de energia e favorecer uma 
introdução mais rápida no mercado das 
tecnologias para estes veículos. Para 
garantir a segurança do abastecimento de 
energia e um melhor desempenho em 
termos ambientais, seria desejável que os 
Estados-Membros privilegiassem a 
celebração de concursos públicos para 
veículos não poluentes e que utilizam 
combustíveis e tecnologias alternativos, 
nomeadamente, os biocombustíveis, o 
hidrogénio e os sistemas de propulsão 
eléctricos ou híbridos de 
combustão/eléctricos.

Justificação

Mesmo que a directiva seja neutra no que respeita à tecnologia, é importante que os 
Estados-Membros dediquem a sua atenção à promoção de combustíveis e tecnologias 
alternativos.
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Alteração 6
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Deve ser simultaneamente apoiado 
o desenvolvimento de novas tecnologias 
para os veículos e de combustíveis 
alternativos através dos instrumentos 
comunitários e nacionais de investigação e 
desenvolvimento e do recurso aos fundos 
estruturais.

Justificação

A criação do mercado graças ao reforço da procura tem de ser acompanhada de medidas que 
encorajem a investigação, a inovação tecnológica e a comercialização. Estas medidas exigem 
financiamento público, tanto ao nível da União Europeia como ao nível nacional. A 
relevância recentemente adquirida pelos fundos estruturais em matéria de inovação poderia 
ser mais bem aproveitada para este efeito.

Alteração 7
Artigo 4, nº 1

1. A definição de veículo não poluente 
estabelecida na alínea b) do artigo 2° pode 
ser adaptada ao progresso técnico de acordo 
com o procedimento estabelecido no nº 2 do 
artigo 6°.

1. A definição de veículo não poluente 
estabelecida na alínea b) do artigo 2° pode 
ser adaptada ao progresso técnico de acordo 
com o procedimento estabelecido no nº 2 do 
artigo 5°.

Justificação

Correcção de um erro técnico.

Alteração 8
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão velará por que a 
informação relevante sobre quaisquer
medidas previstas seja atempadamente 
colocada à disposição das partes 
interessadas.

Justificação

Para aproveitar os conhecimentos e a experiência que existe na indústria e nas ONG, a 
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Comissão e o comité devem procurar um diálogo permanente, divulgar a informação e 
manter uma constante colaboração com as partes interessadas.

Alteração 9
Artigo 6, nº 2, segundo parágrafo

O mais tardar três anos após a data referida 
no nº 1 do artigo 7°, a Comissão preparará 
um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva e sobre as acções desenvolvidas 
por cada Estado-Membro destinadas à 
celebração de contratos para veículos não 
poluentes de massa inferior a 3,5 toneladas. 
O relatório avaliará os efeitos da presente 
directiva, a comunicação de informações 
pelos Estados-Membros e a necessidade de 
outras acções e apresentará as propostas 
adequadas, especialmente sobre o 
alargamento da obrigação em matéria de 
celebração de contratos para veículos não 
poluentes a automóveis de passageiros e a 
veículos comerciais ligeiros com massa 
inferior a 3,5 toneladas.

O mais tardar três anos após a data referida 
no nº 1 do artigo 7°, a Comissão preparará 
um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva e sobre as acções desenvolvidas 
por cada Estado-Membro destinadas à 
celebração de contratos para veículos não 
poluentes de massa inferior a 3,5 toneladas. 
O relatório avaliará os efeitos da presente 
directiva, a comunicação de informações 
pelos Estados-Membros e a necessidade de
outras acções e apresentará as propostas 
adequadas, especialmente sobre o 
alargamento da obrigação em matéria de 
celebração de contratos para veículos não 
poluentes a automóveis de passageiros e a 
veículos comerciais ligeiros com massa 
inferior a 3,5 toneladas.

Justificação

Para a indústria automóvel, com o seu investimento e planeamento de actividades a longo 
prazo, é muito importante poder prever melhor o que o futuro reserva em matéria de 
regulamentação. A indústria precisa de tempo para investir de forma bem planeada e 
rentável na concepção e no fabrico. Foi também esta uma das principais recomendações do 
Grupo de Alto Nível CARS21. Assim, a Comissão precisa de avaliar, o mais rapidamente 
possível, a necessidade de novas medidas.
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