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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O projecto de directiva apresentado pela Comissão Europeia, relativo às especificações para a 
gasolina, o combustível para motores diesel e o gasóleo, que altera a Directiva 98/70/CE de 
13 de Outubro de 1998, constitui uma etapa importante para a promoção e o desenvolvimento 
dos biocombustíveis na União Europeia.

O Parlamento Europeu, mediante diversas tomadas de posição, apoiou todas as iniciativas da 
União Europeia destinadas a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. No Conselho 
Europeu de 8 e 9 de Março de 2007, foi decidido que as energias renováveis deviam 
representar 20% das energias consumidas na União Europeia em 2020, devendo os 
biocombustíveis representar 10% dos combustíveis consumidos.

Por outro lado, as reformas em curso das organizações de mercado dos produtos vegetais 
reduzem o escoamento das produções em causa. Os biocombustíveis oferecem oportunidades 
alternativas aos produtores agrícolas, reforçando assim a política europeia de ordenamento do 
território e o emprego no meio rural. Além disso, as terras actualmente em regime de pousio 
constituem uma reserva para responder a esta nova procura.

Neste contexto, o projecto de directiva apresentado pela Comissão Europeia, que visa corrigir 
as especificações para as gasolinas com biocombustíveis, constitui um elemento essencial da 
política europeia que permite facilitar a sua utilização.

É, pois, urgente tornar as especificações técnicas contidas na Directiva 98/70/CE coerentes 
com os objectivos políticos da União Europeia.

Em primeiro lugar, os objectivos europeus de utilização dos biocombustíveis só poderão ser 
respeitados se os fabricantes e os distribuidores procedem à incorporação directa de etanol na 
gasolina. Uma solução possível seria levar as empresas petrolíferas a porem à disposição dos 
fabricantes de biocombustíveis ou dos distribuidores quantidades adequadas de gasolina de 
baixa volatilidade. Não é hoje o caso. Para contornar este obstáculo, a Comissão Europeia 
propõe uma modificação das especificações actuais para a gasolina.

Além disso, os Estados-Membros que desejarem criar desde já disposições relativas à
incorporação directa de etanol na gasolina, respondendo assim aos desejos formulados pelos 
cidadãos europeus, devem poder fazê-lo. Esta justificação é válida tanto mais que a revisão da 
directiva teria devido ter sido concluída no final de 2005 e que, por conseguinte, se regista um 
atraso de cerca de dois anos.

Por último, o desenvolvimento tecnológico dos motores e dos biocombustíveis susceptíveis de 
serem utilizados no futuro leva a considerar que as futuras misturas ultrapassarão o limite 
actual de incorporação de etanol na gasolina, que é de 5%. Embora este objectivo seja
altamente desejável, porque responde precisamente à política de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, convém, contudo, velar por que a informação dos consumidores 
seja o mais completa possível, a fim de evitar qualquer inconveniente decorrente da utilização 
dos biocombustíveis em motores mais antigos, que não estão adaptados às novas gasolinas.
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Nos termos da Directiva nº 85/536/CEE, o parque automóvel europeu pode, doravante, aceitar 
um combustível que contenha até 5% de bioetanol ou 15% de ETBE. Nestas condições, 
propõe-se a adopção de uma rotulagem simplificada e limitada unicamente às gasolinas que 
incorporem um teor de etanol superior a 5% ou um teor de ETBE superior a 15%.

O desenvolvimento dos biocombustíveis é apenas um dos elementos da política europeia de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa no sector dos transportes. Por isso, se a 
União Europeia pretende respeitar os seus compromissos internacionais em matéria de 
protecção do ambiente, é urgente definir quanto antes novas imposições para o sector dos 
transportes.

A Comissão Europeia propõe a inclusão no projecto de directiva de um procedimento para 
determinar as medidas a tomar a fim de respeitar o princípio de uma redução de C02 no sector 
dos transportes, para o período entre 1 de Janeiro de 2011 e 2020.

O objectivo de redução de 10%, no espaço de dez anos, das emissões de gases com efeito de 
estufa produzidas em todo o ciclo de vida dos combustíveis, por unidade de energia, responde 
à política preconizada por todos os cidadãos europeus. A importância deste objectivo teria 
exigido um debate específico, no seio das instituições europeias, para a definição das medidas 
a tomar.

Tendo em conta a urgência da situação, a Comissão da Agricultura apoia o princípio de 
inclusão destas disposições na presente directiva, embora o seu principal objectivo seja 
modificar a qualidade da gasolina.

No entanto, a Comissão da Agricultura está particularmente atenta à definição das medidas 
que irão ser decididas a nível europeu e aplicadas pelos Estados-Membros a partir de 1 de 
Janeiro de 2009. Para esse efeito, solicita à Comissão que mantenha o Parlamento Europeu 
informado sobre a evolução dos debates e, sobretudo, que lhe apresente um relatório sobre as 
possíveis causas de um atraso na aplicação destas medidas.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 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:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 6

(6) 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 transportes, visa promover a 
utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não deverá 
conduzir ao aumento dos danos ambientais e 
sublinhou a necessidade de reduzir a 
produção de gases com efeito de estufa. A 
comunicação também chama a atenção para 
a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis.

(6) 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 transportes, visa promover a 
utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. Os biocombustíveis são um 
dos meios para atingir os objectivos fixados 
pela União Europeia em matéria de 
redução da emissão de gases com efeito de 
estufa, em particular no domínio dos 
transportes. A estratégia comunitária para os 
biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não deverá 
conduzir ao aumento dos danos ambientais e 
sublinhou a necessidade de reduzir a 
produção de gases com efeito de estufa. A 
comunicação também chama a atenção para 
a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis.

                                               
1 Ainda não publicado em JO.



PE390.722v02-00 6/19 AD\683978PT.doc

PT

Alteração 2
CONSIDERANDO 9

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é 
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens 
possíveis para reduzir estas emissões 
consiste em diminuir as emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida desses combustíveis. Esta 
medida pode revestir diversas formas. 
Atendendo ao objectivo da Comunidade, que 
consiste em intensificar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, e ao 
grande impacto das emissões provenientes 
dos transportes rodoviários, é oportuno 
prever num mecanismo que obrigue os 
fornecedores de combustíveis a 
comunicarem as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo 
de vida dos combustíveis que colocam no 
mercado e a reduzirem essas emissões de 
acordo com um valor fixo anual, a partir de 
2010. Atendendo a que uma das 
consequências da adopção da presente 
directiva é a possibilidade acrescida de 
utilizar os biocombustíveis, o mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa será desenvolvido 
em coordenação com o disposto na Directiva 
2003/30/CE.

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é 
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma abordagem
indispensável para reduzir estas emissões 
consiste em diminuir as emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida desses combustíveis. Esta 
medida pode revestir diversas formas. 
Atendendo ao objectivo da Comunidade, que 
consiste em intensificar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, e ao 
grande impacto das emissões provenientes 
dos transportes rodoviários, é oportuno 
prever num mecanismo que obrigue os 
fornecedores de combustíveis a 
comunicarem as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo 
de vida dos combustíveis que colocam no 
mercado e a reduzirem essas emissões de 
acordo com um valor fixo anual, a partir de 
2010. Atendendo a que um dos objectivos da 
adopção da presente directiva é a 
possibilidade acrescida de utilizar os 
biocombustíveis, o mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa será desenvolvido 
em coordenação com o disposto na Directiva 
2003/30/CE e será criado o mais tardar em 
31 de Dezembro de 2008.

Justificação
É indispensável instaurar uma política decisiva de redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, sob pena de que a União Europeia não respeite os seus compromissos 
internacionais nesta matéria.

Por outro lado, a proposta de directiva relativa às especificações para a gasolina deveria ter
sido adoptada pela Comissão até 31 de Dezembro de 2005. Os atrasos registados implicaram 
um adiamento sucessivo da adopção de uma política europeia de redução dos gases com 
efeito de estufa. Por esta razão, é mais do que urgente que a União Europeia tome todas as 
disposições necessárias para instaurar, o mais rapidamente possível, todos os elementos 
indispensáveis a uma política dinâmica de redução dos gases com efeito de estufa. Neste 
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quadro, impõe-se a fixação de uma data-limite imperativa para a criação de um mecanismo 
de declaração e redução das emissões de gases de efeito com estufa.

Alteração 3
CONSIDERANDO 9 BIS (novo)

(9 bis) A redução da emissão de gases com 
efeito de estufa é um imperativo que se 
aplica a todos os países. A União Europeia, 
através dos objectivos definidos, deveria 
demonstrar as possibilidades de aplicação 
de políticas que imponham a redução da 
emissão de gases com efeito de estufa. 
Tendo em conta os desafios ambientais daí 
decorrentes, é também indispensável a 
criação, antes de 1 de Janeiro de 2009, de 
um mecanismo de declaração e de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa. 
Se tal não for o caso, a Comissão deverá 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu sobre as razões que implicaram 
tal atraso.

Justificação

A redução da emissão de gases com efeito de estufa é um imperativo que se aplica a todos os 
países. A União Europeia, através dos objectivos definidos, deve demonstrar as 
possibilidades de aplicação de políticas que imponham a redução da emissão de gases com 
efeito de estufa.

Alteração 4
CONSIDERANDO 11

(11) O objectivo da Comissão é atingir uma 
quota mínima de 10% de biocombustíveis 
nos combustíveis para transportes até 2020. 
Os contínuos progressos técnicos registados 
no domínio das tecnologias automóveis e 
dos combustíveis, conjugados com a vontade 
constante de garantir um nível optimizado de 
protecção ambiental e sanitária, impõem a 
reavaliação periódica das especificações 
aplicáveis aos combustíveis de acordo com 
estudos e análises complementares dos 
efeitos dos aditivos e dos componentes dos 

(11) O objectivo da União Europeia é 
atingir uma quota mínima de 10% de 
biocombustíveis nos combustíveis para 
transportes até 2020. Os contínuos 
progressos técnicos registados no domínio 
das tecnologias automóveis e dos 
combustíveis, conjugados com a vontade 
constante de garantir um nível optimizado de 
protecção ambiental e sanitária, impõem a 
reavaliação periódica das especificações 
aplicáveis aos combustíveis de acordo com 
estudos e análises complementares dos 
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biocombustíveis nas emissões poluentes. 
Deverão, por conseguinte, ser apresentados 
relatórios periódicos sobre a possibilidade de 
facilitar a descarbonização dos combustíveis 
para transportes.

efeitos dos aditivos e dos componentes dos 
biocombustíveis nas emissões poluentes. 
Deverão, por conseguinte, ser apresentados 
relatórios periódicos sobre a possibilidade de 
facilitar a descarbonização dos combustíveis 
para transportes.

Justificação

O Parlamento Europeu sempre defendeu o objectivo ambicioso de utilização de 
biocombustíveis. Pelo seu lado, o Conselho Europeu, na sua comunicação de 8 e 9 de Março, 
recordou o objectivo de uma utilização vinculativa de pelo menos 10% de biocombustíveis 
nos combustíveis utilizados para os transportes.

Alteração 5
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11a) A Comissão deverá elaborar uma 
proposta legislativa concebida para 
assegurar que o fabrico de combustíveis a 
partir de matérias-primas vegetais não põe 
em perigo a segurança alimentar.

Justificação

O objectivo fundamental da política agrícola comum é a segurança alimentar. As 
matérias-primas para os combustíveis de origem vegetal crescem na mesma terra que é 
destinada a produtos alimentares. Por esse motivo, é necessária legislação para assegurar 
que a utilização dos combustíveis de origem vegetal não põe em perigo a segurança 
alimentar, inclusive nos países em desenvolvimento.

Alteração 6
CONSIDERANDO 12 BIS (novo)

(12 bis) A incorporação de etanol na 
gasolina altera de modo não linear a 
pressão de vapor do combustível assim 
obtido.

Justificação

Uma boa compreensão dos problemas colocados implica uma modificação da apresentação 
das alterações.
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Alteração 7
CONSIDERANDO 13

(13) As particularidades das misturas de 
etanol e gasolina, designadamente os limites 
aplicáveis à pressão de vapor e as 
alternativas possíveis para garantir que as 
misturas de etanol não excedem os limites 
admissíveis em termos de pressão de vapor, 
devem ser reexaminadas com base na 
experiência adquirida com a aplicação da 
Directiva 98/70/CE.

(13) As particularidades das misturas de 
etanol e gasolina, designadamente os limites 
aplicáveis à pressão de vapor e as 
alternativas possíveis para garantir que as 
misturas de etanol não excedem os limites 
admissíveis em termos de pressão de vapor, 
devem ser reexaminadas com base na 
experiência adquirida com a aplicação da 
Directiva 98/70/CE. Com efeito, a pressão 
de vapor das misturas depende igualmente 
da composição inicial da gasolina.

Justificação

Uma vez que a volatilidade do etanol é estável para um determinado teor de etanol, a 
composição da gasolina que entra na mistura é o factor que determina a volatilidade do 
produto final.

Alteração 8
CONSIDERANDO 14

(14) O combustível obtido a partir da 
mistura de etanol com gasolina tem um 
pressão de vapor superior pelo que, para
reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos, será necessário controlar a 
pressão de vapor aplicável às misturas de 
gasolina.

(14) Para reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos, será necessário controlar a 
pressão de vapor aplicável às misturas de 
gasolina. De facto, o aumento da pressão de 
vapor da mistura gasolina-etanol atinge o 
valor máximo com uma incorporação de 
um volume de 5% de etanol, decrescendo 
em seguida em misturas com teores 
superiores.

Justificação

O aumento da pressão de vapor da mistura atinge o valor máximo com uma incorporação de 
um volume de 5% de etanol, diminuindo seguidamente em misturas com teores superiores.

Alteração 9
CONSIDERANDO 15

(15) Ao misturar etanol com gasolina 
produz-se uma alteração não linear da 
pressão de vapor da mistura de combustível 

(15) Para garantir que a pressão de vapor da 
gasolina obtida a partir da combinação de 
duas misturas autorizadas de etanol e 
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assim obtida. Para garantir que a pressão de 
vapor da gasolina obtida a partir da 
combinação de duas misturas autorizadas de 
etanol e gasolina se mantém dentro dos 
limites autorizados de pressão de vapor, é 
necessário definir os valores autorizados por 
derrogação para a pressão de vapor dessas 
misturas, de modo a corresponder ao 
aumento efectivo da pressão de vapor 
decorrente da adição de uma determinada 
percentagem de etanol à gasolina.

gasolina se mantém dentro dos limites 
autorizados de pressão de vapor, é 
necessário definir os valores autorizados por 
derrogação para a pressão de vapor dessas 
misturas, para que tenham em conta a 
qualidade intrínseca da gasolina e
correspondam ao aumento efectivo da 
pressão de vapor decorrente da adição de 
uma determinada percentagem de etanol à 
gasolina.

Justificação

Uma vez que a volatilidade do etanol é estável para um determinado teor de etanol, a 
composição dos combustíveis que entram na mistura é o factor que determina a volatilidade 
do produto final

Alteração 10
CONSIDERANDO 16

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de combate 
à poluição atmosférica, a solução ideal seria 
as refinarias disponibilizarem as quantidades 
necessárias de gasolina com baixa pressão 
de vapor. Atendendo a que, neste momento, 
tal não se verifica, opta-se por aumentar o 
limite aplicável à pressão de vapor das 
misturas com etanol, de modo a permitir o 
desenvolvimento do mercado dos 
biocombustíveis.

(16) Para promover a utilização dos
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de combate 
à poluição atmosférica, a solução ideal seria 
as refinarias disponibilizarem as quantidades 
necessárias de gasolina com baixa pressão 
de vapor. Infelizmente, é forçoso constatar 
que, neste momento, tal não se verifica, pois 
a disponibilidade de gasolina de baixa 
pressão de vapor é ainda muito 
insuficiente.

Justificação

Infelizmente, constata-se a nível quotidiano que as refinarias europeias não põem à 
disposição dos produtores de biocombustíveis que efectuam misturas de gasolina-etanol as 
quantidades necessárias de gasolina de baixa pressão de vapor. Esta situação é 
profundamente lamentável, pois entrava o desenvolvimento dos biocombustíveis e põe em
causa os objectivos políticos definidos pela União Europeia.
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Alteração 11
CONSIDERANDO 16 BIS (novo)

(16 bis) Face a esta insuficiência, será
necessário aumentar a pressão de vapor 
máxima autorizada para as misturas que 
contêm etanol para permitir o 
desenvolvimento indispensável do mercado 
dos biocombustíveis.

Justificação

A fim de ter em conta as preocupações expressas pelos produtores de biocombustíveis no que 
se refere ao abastecimento insuficiente de gasolina de baixa pressão de vapor e contornar 
assim a posição das refinarias, propõe-se um aumento da pressão de vapor máxima 
autorizada para as misturas que contêm etanol.

Alteração 12
CONSIDERANDO 16 TER (novo)

(16 ter) As especificações para a gasolina, o 
combustível para motores diesel e o gasóleo 
deveriam ter sido revistas até 31 de 
Dezembro de 2005. O atraso levou a diferir 
na mesma proporção a aplicação dos 
objectivos políticos da União Europeia 
relativos à redução das emissões de gases 
com efeito de estufa no sector dos 
transportes.

Justificação

A Directiva 2003/30 previa que as especificações para a gasolina, o combustível para 
motores diesel e o gasóleo tivessem sido revistas até 31 de Dezembro de 2005.

Alteração 13
CONSIDERANDO 16 QUATER (novo)

(16 quater) A fim de não aumentar o atraso 
na aplicação dos objectivos de redução das 
emissões dos gases com efeito de estufa no 
sector dos transportes, a Comissão deverá
permitir aos Estados-Membros que 
autorizem o mais rapidamente possível a 
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incorporação directa de etanol na gasolina.

Justificação

Seria inconcebível prolongar ainda mais o atraso acumulado desde Dezembro de 2005. A fim 
de remediar este inconveniente, é oportuno conceder uma derrogação aos Estados-Membros
que, para respeitar os objectivos da União Europeia de redução da emissão de gases com 
efeito de estufa, apliquem ou desejem aplicar as medidas previstas nesta directiva, 
promovendo a incorporação directa de etanol na gasolina.

Alteração 14
CONSIDERANDO 16 QUINQUIES (novo)

(16 quinquies) Uma vez que os novos 
combustíveis podem constituir um risco 
para alguns motores antigos, é 
indispensável colocar à disposição dos 
consumidores uma rotulagem adequada 
dos combustíveis mais ricos em 
biocombustíveis do que os comercializados
actualmente.

Justificação

As disposições da proposta de directiva devem ter plenamente em conta as preocupações dos 
consumidores, caso contrário os objectivos da União Europeia em matéria de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa não poderão ser atingidos. É o caso, em particular, 
dos consumidores proprietários de veículos antigos, cuja concepção não previa os novos 
combustíveis.

Alteração 15
CONSIDERANDO 19

(19) No quadro do estabelecimento de um 
novo mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
deverão ser conferidos poderes à Comissão 
para que estabeleça o método a utilizar na 
elaboração dos relatórios sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
utilizados nos transportes rodoviários e nas 
máquinas móveis não rodoviárias. 
Atendendo a que essas medidas, tal como as 
medidas aplicáveis à adaptação dos métodos 

(19) No quadro do estabelecimento de um 
novo mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
deverão ser conferidos poderes à Comissão 
para que estabeleça o método a utilizar na 
elaboração dos relatórios sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
utilizados nos transportes rodoviários e nas 
máquinas móveis não rodoviárias. A 
Comissão deverá apresentar regularmente 
ao Parlamento Europeu um relatório sobre 
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analíticos autorizados previstas no artigo 
10.º da Directiva 98/70/CE, são de alcance 
geral e destinadas a completar a presente 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CE.

as dificuldades registadas, nomeadamente 
em caso de atraso na aplicação dessas 
medidas. Atendendo a que essas medidas, tal 
como as medidas aplicáveis à adaptação dos 
métodos analíticos autorizados previstas no 
artigo 10.º da Directiva 98/70/CE, são de 
alcance geral e destinadas a completar a 
presente directiva mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CE.

Justificação

A redução das emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente no sector dos 
transportes, constitui um dos objectivos primordiais do Parlamento Europeu, que é o 
porta-voz das preocupações expressas por todos os cidadãos europeus neste domínio. Por 
esta razão, o PE gostaria de ser associado a todas as etapas da elaboração das medidas 
relativas às emissões de gases com efeito de estufa e, pelo menos, de ser informado sobre 
eventuais atrasos na elaboração e aplicação destas medidas.

Alteração 16
CONSIDERANDO 21 BIS (novo)

(21 bis) Deverá ser incentivada a nível 
comunitário a investigação relativa a novos 
motores que emitam menos gases com 
efeito de estufa, nomeadamente para que se 
possa antecipar a evolução dos 
combustíveis que deverão ser 
disponibilizados nos próximos vinte anos.

Justificação

A tecnologia dos motores também evolui, pelo que deve ser incentivada a nível comunitário a
investigação sobre novos motores que emitam menos gases com efeito de estufa. Esta 
investigação deve igualmente permitir antecipar a evolução dos combustíveis que deverão ser 
disponibilizados nos próximos vinte anos com um maior teor de biocombustível, 
nomeadamente gasolinas que contenham entre 20% e 30% de etanol, combustíveis que os 
fabricantes de motores já prevêem.
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Alteração 17
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA C)

Artigo 3, nº 3, parágrafo 1 (Directiva 98/70/CE)

"3. Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo III serão 
assinalados, na língua ou línguas 
nacionais, com a menção "Gasolina com 
baixo teor de biocombustíveis".

"3. Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo III não 
necessitam de ser assinalados com uma 
menção específica respeitante ao teor de 
etanol ou de ETBE.

Justificação

Constata-se que o actual parque automóvel da União Europeia pode utilizar um combustível 
que incorpore até 5% de etanol ou 15% de ETBE. A utilização de gasolinas com um teor de 
etanol inferior a 5% ou um teor de ETBE inferior a 15% já é hoje corrente nos
Estados-Membros da União Europeia. Por conseguinte, a menção de um baixo teor de etanol 
ou de ETBE não parece ser um elemento determinante de uma correcta informação do 
consumidor.

Alteração 18
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA C)

Artigo 3, nº 3, parágrafo 2 (Directiva 98/70/CE)

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com alto teor de 
biocombustíveis".

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com teor 
enriquecido de biocombustíveis".

Justificação

Só o parque automóvel mais recente pode aceitar misturas que contenham mais de 5% de 
etanol ou mais de 15% de ETBE. Por esta razão, é desejável concentrar a informação do 
consumidor nos seus conhecimentos relativos às gasolinas que contêm mais de 5% de etanol 
ou mais de 15% de ETBE, a fim de evitar problemas de incompatibilidade com o seu veículo 
e de o orientar para as gasolinas mais adequadas tendo em conta os objectivos visados pela 
presente directiva.

Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA B BIS) (nova)

Artigo 3, nº 2, alínea c bis) (nova) (Directiva 98/70/CE)

b bis)  Ao nº 2, é aditada a seguinte alínea c
bis):
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"c bis) Os Estados-Membros devem 
assegurar também que, o mais tardar em 1 
de Janeiro de 2012, a gasolina sem chumbo 
com um teor em bioetanol de, pelo menos, 
70% v/v satisfaz as especificações 
ambientais do anexo VI bis.".

Justificação

Para a nova gasolina E 85, é indispensável introduzir determinadas especificações 
ambientais, dado o seu forte teor em bioetanol: pelo menos 70% v/v.

Alteração 20
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7, nº 3 bis (novo) (Directiva 98/70/CE)

3 bis. A Comissão apresenta um relatório 
ao Parlamento Europeu sobre a 
metodologia adoptada para as informações 
referidas nos números 1 e 2 do presente 
artigo, bem como sobre as medidas 
necessárias tomadas a título do nº 3 do 
presente artigo.
A Comissão informa o Parlamento
Europeu sobre todos os atrasos registados 
na aplicação dos objectivos da presente 
directiva em matéria de redução da emissão
dos gases com efeito de estufa.

Justificação

A redução da emissão dos gases com efeito de estufa é um imperativo que se aplica a todos os 
países. A União Europeia, através dos objectivos definidos, deve demonstrar as 
possibilidades de aplicação de políticas que imponham a redução da emissão de gases com 
efeito de estufa. Tendo em conta os desafios ambientais daí decorrentes, é também 
indispensável a criação, antes de 1 de Janeiro de 2009, de um mecanismo de declaração e de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa. Se tal não for o caso, a Comissão deverá 
apresentar um relatório ao Parlamento Europeu sobre as razões que implicaram tal atraso.

Alteração 21
ARTIGO 1, PONTO 12

Anexo III (Directiva 98/70/CE)

O anexo III é alterado do seguinte modo: O anexo III é alterado do seguinte modo:



PE390.722v02-00 16/19 AD\683978PT.doc

PT

Na nota de rodapé n.º 5, é aditado o texto 
seguinte: "Se o combustível contiver etanol, 
a pressão de vapor máxima no período de 
Verão poderá exceder 60kPa, sendo o 
excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI."

Na nota de rodapé n.º 5, é aditado o texto 
seguinte: "Se o combustível contiver etanol, 
a pressão de vapor máxima poderá exceder o 
limite autorizado para a estação em curso, 
tal como é indicado no quadro do anexo 
VI."

Justificação

É conveniente facilitar a incorporação directa de bioetanol na gasolina durante todo o ano.

Alteração 22
ANEXO

Anexo V, linha 11 (Teor de oxigénio) (Directiva 98/70/CE)

3,7 4,0

Justificação

A norma europeia de referência para a gasolina sem chumbo - norma EN 228 - prevê que a 
densidade desta deve ser compreendida entre 720 e 775 Kg/m3 à temperatura de 15°C. Em 
caso de incorporação de 10% v/v de etanol numa gasolina com uma densidade que se situe 
junto do valor inferior - 720 Kg/m3 - o teor de oxigénio desta gasolina com aditivo
ultrapassaria 3,7% m/m, pelo que a mesma ficaria fora da norma: fixar o teor máximo de 
oxigénio em 4% m/m permite a incorporação de 10% v/v de etanol em todas as gasolinas sem 
chumbo conformes com a norma, sem se correr o risco de que estas gasolinas saiam da 
norma após a aditivação.

Alteração 23
ANEXO

Anexo V, nota de rodapé 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
no período de Verão poderá exceder 60kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI.

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
poderá exceder o limite autorizado para a 
estação em curso, tal como é indicado no 
quadro do anexo VI.
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Justificação

É conveniente facilitar a incorporação directa de bioetanol na gasolina durante todo o ano.

Alteração 24
ARTIGO 1, PONTO 15 BIS (novo)

Anexo VI bis (novo) (Directiva 98/70/CE)

15 bis. É aditado o anexo VI bis que figura no anexo à presente directiva

"ANEXO VI BIS"

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS PARA OS COMBUSTÍVEIS DE MERCADO A 
UTILIZAR NOS VEÍCULOS EQUIPADOS COM MOTORES DE IGNIÇÃO 

COMANDADA

Tipo: Gasolina E 85

Exigências a aplicar e métodos de análise 
Valores-limite (2)

Parâmetros (1) Unidade Valores mínimos Valores máximos 
Índice de octano teórico (RON) 95 -
Índice de octano-motor (MON)

85 -
- Álcoois superiores (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanol % v/v - 1,0
- Éteres contendo 5 ou mais átomos de 
carbono, ou mais, por molécula

% v/v - 5,2
Teor de sulfato mg/lg - 1

Exigências ligadas ao clima e métodos de análise 
Valores-limite (2)

Classe A (Verão) Classe B (Inverno)

Parâmetros (1) Unidade 
Valores 
mínimos 

Valores 
máximos 

Valores
mínimos 

Valores 
máximos 

- Etanol e álcoois superiores % v/v 753 86 703 80
- Super 95 em conformidade com a 
norma EN 228 % v/v - 25 - 30
- Pressão de vapor kPa 35 60 50 90

(1) Os métodos de ensaio serão os especificados na norma EN 228:1999. Os Estados-Membros podem adoptar o método analítico especificado, em 

substituição da norma EN 228:1999, desde que seja possível demonstrar que este garante pelo menos a mesma exactidão e o mesmo nível de precisão que o 
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método analítico substituído.

(2) Os valores indicados na especificação são os valores reais. Para fixar os seus valores-limite, aplicaram-se os termos da norma ISO 4259 'Petroleum 

products - Determination and application of precision data in relation to methods of test' e, para fixar um valor mínimo, tomou-se em consideração uma 

diferença mínima de 2R acima de zero (R = reprodutibilidade). Os resultados das medições individuais serão interpretados com base nos critérios constantes 

da norma ISO 4259 (publicada em 1995).

(3)Os Estados-Membros podem decidir comercializar a gasolina E 85 com teores mínimos de 65% v/v em conformidade com as normas 
nacionais adoptadas com base n a norma europeia CWA 15293:2005.

Justificação

Para a nova gasolina E 85, é indispensável introduzir determinadas especificações 
ambientais, dado o seu forte teor em bioetanol: pelo menos 70% v/v.
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