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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Directiva de 1998 relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel 
estabelece especificações europeias comuns aplicáveis à gasolina, ao combustível para 
motores diesel e ao gasóleo utilizados em veículos rodoviários, embarcações de navegação
interior e nas máquinas móveis não rodoviárias, como sejam as locomotivas, máquinas de 
terraplanagem e tractores.

A presente proposta constitui uma revisão da Directiva relativa à qualidade dos combustíveis, 
destinada a estabelecer novas normas para os combustíveis utilizados nos transportes, visando 
reduzir em maior grau a poluição atmosférica com origem no enxofre, nas partículas e  nos 
hidrocarbonetos poliaromáticos. Além disso, as novas normas introduzirão a obrigação de 
reduzir a contribuição dos combustíveis rodoviários para as alterações climáticas. Por último, 
a presente revisão poderia ser encarada como um instrumento de consecução do objectivo da 
UE que consiste em atingir, até 2020, uma quota de 10% de biocombustíveis na gasolina e no 
diesel utilizados nos transportes.

Uma medida fulcral da proposta, que tem por objectivo incentivar o desenvolvimento de 
biocombustíveis com fraco teor de carbono, consiste na obrigação imposta aos fornecedores 
de combustíveis de reduzirem em 1%/ano, a partir de 2011, as emissões de gases com efeitos 
de estufa produzidos por esses combustíveis ao longo do seu ciclo de vida (ou seja, durante as 
fases de refinação, transporte e utilização). Tal dará lugar a uma redução de 10% das emissões 
de gases com efeitos de estufa até 2020, o que equivale a 500 milhões de toneladas de CO2.

Em segundo lugar, a fim de incrementar uma maior presença de biocombustíveis na gasolina, 
será estabelecida uma nova mistura de gasolina cujo teor autorizado de aditivos contendo 
oxigénio (os denominados compostos oxigenados) será mais elevado, contendo até 10% de 
etanol. As diferentes misturas de gasolina serão claramente identificadas, a fim de evitar 
eventuais riscos de danificação dos veículos existentes, uma vez que o etanol é incompatível 
com alguns sistemas de combustível.

O relator de parecer regozija-se com a presente proposta. A promoção de um maior 
desenvolvimento de combustíveis com baixo teor de carbono e outras medidas tendentes a 
reduzir as emissões geradas ao longo da cadeia de produção dos combustíveis afigura-se vital 
para assegurar que o sector dos combustíveis contribua igualmente para a consecução dos 
objectivos da UE em matéria de redução dos gases com efeito de estufa. O relator de parecer 
apoia vivamente a concepção "do produtor ao consumidor", que visa reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa gerados pelos combustíveis, tendo igualmente em conta as 
emissões decorrentes da produção do próprio combustível. Tal constitui a melhor via de 
orientar a indústria dos combustíveis no sentido de uma abordagem geral sustentada, 
viabilizando, simultaneamente, a flexibilidade necessária. O relator de parecer congratula-se 
igualmente com as normas propostas para o teor máximo autorizado de enxofre no gasóleo, 
que permitirão obter um combustível que incremente a eficiência dos veículos, reduza as 
emissões de partículas e possibilite a introdução futura de sistemas de pós-tratamento.

O relator de parecer considera que só será possível lograr uma redução das emissões mercê de
uma abordagem mais coordenada e integrada, que exija, não só a introdução de novos 
produtos e tecnologias por parte das indústrias dos combustíveis e automóvel, bem como
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pelos respectivos fornecedores, mas também a assunção de um compromisso firme por parte 
dos responsáveis políticos, dos fornecedores de infra-estruturas e dos condutores (mediante, 
inter alia, a introdução da tributação dos veículos com base nas emissões de CO2, a melhoria 
das qualificações e do comportamento dos condutores e, ainda, infra-estruturas mais seguras).

O relator de parecer propõe-se salientar a necessidade de alcançar um delicado equilíbrio 
entre a promoção do desenvolvimento do mercado dos biocombustíveis e a prevenção de 
riscos eventuais, que possam acarretar danos para os veículos existentes e o ambiente. No 
entender do relator de parecer, a proposta da Comissão carece, a este respeito, de equilíbrio, 
porquanto promove tão-somente um tipo de componente dos biocombustíveis, em detrimento 
de outros susceptíveis de apresentar menores riscos de incompatibilidade com os veículos 
existentes e o meio ambiente.

Com efeito, uma maior utilização de etanol não só é incompatível com muitos sistemas de 
combustível existentes, mas também dará lugar a um aumento das emissões de vapores 
poluentes. A proposta da Comissão introduz valores autorizados por derrogação específica 
para a pressão de vapor no caso da gasolina que contém etanol. Não obstante, estes vapores, 
também conhecidos como compostos orgânicos voláteis, contribuem para a formação de 
poluição pelo ozono troposférico e podem causar a morte prematura de pessoas que sofram de 
insuficiência respiratória ou de problemas cardíacos.

O relator de parecer sustenta que a proposta poderia ser reforçada, permitindo que também  
outras alternativas (como sejam o bio-ETBE - bioéter-etil-terbutílico -, o bio-TAEE -
bioéter-etil-teramílico -, o biometano renovável, o gás natural ou o hidrogénio), contribuam
para o desenvolvimento de combustíveis com baixo teor de carbono e a redução das emissões 
de gases com efeitos de estufa gerados ao longo da cadeia de produção do combustível.
Autorizando uma abordagem mais flexível, que permita a utilização de todos os 
biocombustíveis, a Europa poderia beneficiar do respectivo contributo potencial para a 
consecução dos novos objectivos da UE em matéria de biocombustíveis.

O relator de parecer gostaria ainda de assinalar o papel insubstituível das inovações técnicas 
na redução dos gases com efeito de estufa. Assim, uma patente inventada na República Checa 
poderia facultar a redução das emissões dos gases com efeito de estufa até 70%, caso 
implementada. Os resíduos separados podem servir de matéria-prima secundária.

Por último, o relator de parecer pretende realçar a necessidade de racionalizar todo o sistema 
de transportes da UE. A actual taxa de transporte rodoviário revela-se demasiado elevada,
sendo a do transporte ferroviário demasiado baixa. Torna-se, pois, necessário, preparar, 
apresentar e debater uma abordagem global,  no contexto da criação de um sistema de 
transportes integrado para toda a UE, e contemplar todos os modos de transporte adequados.

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 



AD\693143PT.doc 5/17 PE390.741v02-00

PT

as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 2

(2) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu -
Estratégia temática sobre a poluição 
atmosférica - estabelece objectivos para 
reduzir as emissões poluentes até 2020. 
Estes objectivos foram definidos com base 
numa análise aprofundada dos custos e dos 
benefícios. Foram, nomeadamente, 
estabelecidas metas para reduzir as emissões 
de SO2 de 82%, de NOx de 60%, de 
compostos orgânicos voláteis (COV) de 
51% e de PM2,5 primárias de 59% em 
relação aos valores registados em 2000. No 
que diz respeito às emissões de COV das 
estações de serviço, os efeitos da alteração 
da Directiva 98/70/CE deverão ser 
abordados em futuros actos legislativos.

(2) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu -
Estratégia temática sobre a poluição 
atmosférica - estabelece objectivos para 
reduzir as emissões poluentes até 2020. 
Estes objectivos foram definidos com base 
numa análise aprofundada dos custos e dos 
benefícios. Foram, nomeadamente, 
estabelecidas metas para reduzir as emissões 
de SO2 de 82%, de NOx de 60%, de 
compostos orgânicos voláteis (COV) de 
51% e de PM2,5 primárias de 59% em 
relação aos valores registados em 2000. No 
que diz respeito às emissões de COV das 
estações de serviço, os efeitos da alteração 
da Directiva 98/70/CE deverão ser 
abordados em futuros actos legislativos. A 
Comissão deverá apresentar um relatório 
de situação antes da apresentação de uma 
proposta de legislação futura.

Justificação

Tendo em conta a importância da redução das emissões de gases com efeito de estufa e as 
implicações para os produtores de combustíveis e para os fabricantes de veículos, cada 
modificação legislativa deverá ter por base um relatório de situação que exponha o impacto 
económico, ambiental e social de cada proposta.

Alteração 2
CONSIDERANDO 5

(5) A Comunidade já adoptou 
regulamentação para limitar as emissões 
poluentes dos veículos rodoviários (ligeiros 
e pesados). As especificações para os 

(5) A Comunidade já adoptou 
regulamentação para limitar as emissões 
poluentes dos veículos rodoviários (ligeiros 
e pesados). As especificações para os 

                                               
1 Ainda não publicado em JO.



PE390.741v02-00 6/17 AD\693143PT.doc

PT

combustíveis são um dos factores que 
influem no grau de facilidade com que tais 
limites de emissão poderão vir a ser 
atingidos.

combustíveis são um dos factores que 
influem no grau de facilidade com que tais 
limites de emissão poderão vir a ser 
atingidos. As emissões poluentes podem 
também ser reduzidas mediante uma maior 
eficiência energética e o desenvolvimento 
de transportes públicos urbanos eficientes 
do ponto de vista energético.

Justificação

As alterações climáticas podem igualmente ser combatidas através de uma maior eficiência 
energética e de transportes públicos mais eficientes do ponto de vista energético nas zonas 
urbanas. 80 % da população vive em áreas urbanas e o transporte urbano é responsável por  
40 % das emissões de CO2.

Alteração 3
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. 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. É recomendável investir 
em actividades de investigação no domínio 
dos biocombustíveis de segunda geração, 
uma vez que cumpre evitar a concorrência 
no que se refere à utilização das terras 
entre, por um lado, as culturas destinadas à 
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alimentação da população e, por outro 
lado, as culturas destinadas à produção de 
biocombustíveis.

Justificação

Os biocombustíveis são importantes para restringir as alterações climáticas, mas as culturas 
destinadas à sua produção não devem substituir as culturas destinadas à alimentação nem 
conduzir a um aumento excessivo dos preços dos produtos agro-alimentares.

Alteração 4
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.

Suprimido

Justificação

A proposta da Comissão revela-se desequilibrada, uma vez que promove apenas um tipo de
componente dos biocombustíveis (etanol), em detrimento de outros. Uma maior utilização de 
etanol é incompatível com muitos sistemas de combustível utilizados em numerosos veículos 
existentes e suscitará um aumento das emissões de vapores poluentes, que contribuem para a 
poluição por ozono troposférico e que são susceptíveis de provocar a morte prematura de
pessoas que sofrem de insuficiência respiratória ou de problemas cardíacos. Reputa-se 
importante autorizar uma maior flexibilidade visando igualmente a utilização de outros 
biocomponentes (como sejam o bio-ETBE, o bio-TAEE, o biometano renovável, o gás natural 
ou o hidrogénio).

Alteração 5
CONSIDERANDO 15

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

Suprimido
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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.

Justificação

A proposta da Comissão revela-se desequilibrada, uma vez que promove apenas um tipo de 
componente dos biocombustíveis (etanol), em detrimento de outros. Uma maior utilização de 
etanol é incompatível com muitos sistemas de combustível utilizados em numerosos veículos 
existentes e suscitará um aumento das emissões de vapores poluentes, que contribuem para a 
poluição por ozono troposférico e que são susceptíveis de provocar a morte prematura de 
pessoas que sofrem de insuficiência respiratória ou de problemas cardíacos. Reputa-se 
importante autorizar uma maior flexibilidade visando igualmente a utilização de outros 
biocomponentes (como sejam o bio-ETBE, o bio-TAEE, o biometano renovável, o gás natural 
ou o hidrogénio).

Alteração 6
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.

Suprimido

Justificação

O aumento do valor máximo da pressão de vapor, como proposto pela Comissão, não se 
justifica com base em razões de ordem ambiental ou sanitária.
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Alteração 7
CONSIDERANDO 21

(21) As tecnologias dos biocombustíveis 
evoluem. Assim, é necessário intensificar a 
investigação de todos os métodos possíveis 
de conversão da biomassa em combustível 
para transportes. É, por conseguinte, 
adequado adoptar uma abordagem 
equilibrada, dentro dos limites fixados na 
directiva, de modo a aumentar, quando 
aplicável, a utilização de diferentes 
biocombustíveis. Estes combustíveis 
incluem: metanol, etanol, álcoois superiores, 
éteres e outros compostos oxigenados.

(21) As tecnologias dos biocombustíveis 
evoluem. Assim, é necessário intensificar a 
investigação de todos os métodos possíveis 
de conversão da biomassa em combustível 
para transportes. É, por conseguinte, 
adequado adoptar uma abordagem 
equilibrada e tecnologicamente neutra, 
dentro dos limites fixados na directiva, de 
modo a aumentar, quando aplicável, a 
utilização de diferentes biocombustíveis. 
Estes combustíveis incluem: metanol, etanol, 
álcoois superiores, éteres e outros compostos 
oxigenados.

Justificação

Tendo em conta a contínua evolução tecnológica dos biocombustíveis e a sua importância 
para a redução das emissões dos gases com efeito de estufa, o princípio da neutralidade 
tecnológica é essencial para assegurar a livre concorrência.

Alteração 8
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA C)
Artigo 3, n.º 3 (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 serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina ".

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 de mistura com 
baixo teor de componentes não fósseis".

Justificação

A denominação "biocombustíveis" induz os consumidores em erro. Impõe-se reservar a 
denominação "gasolina com alto teor de biocombustíveis" para a gasolina que contenha uma 
percentagem realmente elevada de biocomponentes. Sendo assim, a gasolina que contenha 
entre 0% e 5% de componentes não fósseis deve ser denominada "gasolina", ao passo que a 
gasolina que contenha entre 5% e 10% de componentes não fósseis deve ser denominada 
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"gasolina de mistura com baixo teor de componentes não fósseis".

Alteração 9
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-B (Directiva 98/70/CE)

Artigo 7.º-B Suprimido
Mistura de etanol e gasolina

As medidas relacionadas com as 
particularidades da mistura de etanol e 
gasolina e, designadamente, com a pressão 
de vapor prevista no anexo VI e com as 
alternativas possíveis, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, nomeadamente com o objectivo 
de a completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 11.°."

Justificação

A proposta da Comissão revela-se desequilibrada, uma vez que promove apenas um tipo de 
componente dos biocombustíveis (etanol), em detrimento de outros. Uma maior utilização de 
etanol é incompatível com muitos sistemas de combustível utilizados em numerosos veículos 
existentes e suscitará um aumento das emissões de vapores poluentes, que contribuem para a 
poluição por ozono troposférico e que são susceptíveis de provocar a morte prematura de 
pessoas que sofrem de insuficiência respiratória ou de problemas cardíacos. Reputa-se 
importante autorizar uma maior flexibilidade visando igualmente a utilização de outros 
biocomponentes (como sejam o bio-ETBE, o bio-TAEE, o biometano renovável, o gás natural 
ou o hidrogénio).

Alteração 10
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-B-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

Artigo 7.º-B-A
Critérios de sustentabilidade para os 

biocomponentes presentes nos combustíveis
1. Só os biocomponentes que satisfaçam os 
critérios de sustentabilidade e que dêem 
provas de reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos durante o ciclo 
de vida serão considerados como 
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contribuindo para o objectivo a que se 
refere o artigo 7.º-A.
2. Os critérios de sustentabilidade serão 
adoptados segundo o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 11.º.

Justificação

A Direcção "Ambiente" da Comissão deveria ser incumbida de redigir uma proposta relativa 
a critérios de sustentabilidade obrigatórios para os biocomponentes presentes nos 
combustíveis, a adoptar em conformidade com o procedimento de regulamentação com 
controlo. O relatório da Comissão do Parlamento Europeu competente quanto à matéria de 
fundo deveria apresentar propostas de critérios mais circunstanciados, a ser já estabelecidos 
no enunciado da directiva.

Alteração 11
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 8-A (Directiva 98/70/CE)

Artigo 8.º-A Artigo 8.º-A
Aditivos metálicos Aditivos metálicos

A Comissão continuará a desenvolver um 
método de ensaio adequado no que se refere 
aos aditivos metálicos utilizados nos 
combustíveis.

Na sequência do trabalho desenvolvido 
pelo Centro Comum de Investigação e 
fundamentando-se nos dados disponíveis, a
Comissão continuará a desenvolver um 
método de ensaio adequado no que se refere 
aos aditivos metálicos utilizados nos 
combustíveis e, com base nessa 
metodologia, avaliará a pertinência de 
propor restrições para os aditivos metálicos 
que se considere comprometerem o eficaz 
funcionamento das tecnologias de redução 
da poluição.

Alteração 12
ARTIGO 1, PONTO 7

Artigo 9, alínea c) (Directiva 98/70/CE)

(c) Os limites aplicáveis à pressão de vapor 
das misturas de etanol e gasolina;

Suprimido
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Justificação

A proposta da Comissão revela-se desequilibrada, uma vez que promove apenas um tipo de 
componente dos biocombustíveis (etanol), em detrimento de outros. Uma maior utilização de 
etanol é incompatível com muitos sistemas de combustível utilizados em numerosos veículos 
existentes e suscitará um aumento das emissões de vapores poluentes, que contribuem para a 
poluição por ozono troposférico e que são susceptíveis de provocar a morte prematura de 
pessoas que sofrem de insuficiência respiratória ou de problemas cardíacos. Reputa-se 
importante autorizar uma maior flexibilidade visando igualmente a utilização de outros 
biocomponentes (como sejam o bio-ETBE, o bio-TAEE, o biometano renovável, o gás natural 
ou o hidrogénio).

Alteração 13
ARTIGO 1, PONTO 7-A (novo)

Artigo 9-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

(7-A) É inserido o seguinte artigo 9.º-A:
"Artigo 9.º-A

A fim de contribuir para os objectivos da 
UE em matéria de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e para a criação 
de modalidades de elaboração de relatórios 
e de um mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis utilizados nos transportes 
rodoviários, a Comissão, o mais tardar até
31 de Dezembro de 2010:
1. elaborará um relatório destinado ao 
Parlamento e ao Conselho sobre os 
possíveis mecanismos de redução. Em 
particular, a Comissão:
a) desenvolverá uma metodologia adequada 
para estimar as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários;
b) clarificará a relação de cada um dos 
mecanismos de redução com o sistema de 
comércio de direitos de emissão da UE e os 
compromissos assumidos pelos 
Estados-Membros ao abrigo do Protocolo 
de Quioto;
c) procederá à revisão da viabilidade e do 
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calendário de consecução dos objectivos de 
redução progressiva das emissões de gases 
com efeito de estufa;
d) avaliará as incidências comerciais, 
económicas e sociais desses objectivos.
2. Com base nesse relatório, a Comissão 
pode apresentar propostas ao Parlamento e 
ao Conselho visando alterar a presente 
directiva, em conformidade com o disposto 
na Directiva 2003/30/CE e subsequente 
legislação relevante."

Justificação

Embora seja desejável estabelecer modalidades de elaboração de relatórios e mecanismos  
de monitorização das emissões de gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de 
vida dos combustíveis utilizados nos transportes rodoviários, é inicialmente necessário 
desenvolver uma metodologia harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas 
emissões. Afigura-se prematuro estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de 
gases com efeito de estufa, na medida em que tal tem implicações directas no volume e na 
sustentabilidade dos biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE -
questões essas a resolver no quadro da legislação futura. A Comissão apenas deveria propor 
a revisão da Directiva após ter cumprido os pré-requisitos necessários supramencionados.

Alteração 14
ARTIGO 1, PONTO 12

Anexo III, nota de rodapé n.º 5 (Directiva 98/70/CE)

O anexo III é alterado do seguinte modo: Suprimido
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."

Justificação

A proposta da Comissão revela-se desequilibrada, uma vez que promove apenas um tipo de 
componente dos biocombustíveis (etanol), em detrimento de outros. Uma maior utilização de 
etanol é incompatível com muitos sistemas de combustível utilizados em numerosos veículos 
existentes e suscitará um aumento das emissões de vapores poluentes, que contribuem para a 
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poluição por ozono troposférico e que são susceptíveis de provocar a morte prematura de 
pessoas que sofrem de insuficiência respiratória ou de problemas cardíacos. Reputa-se 
importante autorizar uma maior flexibilidade visando igualmente a utilização de outros 
biocomponentes (como sejam o bio-ETBE, o bio-TAEE, o biometano renovável, o gás natural 
ou o hidrogénio).

Alteração 15
ARTIGO 1, PONTO 13, ALÍNEA A)

Anexo IV (Directiva 98/70/CE)

(a) Na linha correspondente a 
"Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos", a 
entrada constante da coluna "Máximo" é 
substituída por "8".

(a) Na linha correspondente a 
"Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos", a 
entrada constante da coluna "Máximo" é 
substituída por "6".

Justificação

Um limite máximo menos elevado corresponde à realidade actual do mercado. Quase todos 
os combustíveis vendidos nos mercados europeus apresentam um teor em HAP compreendido 
entre 1% e 6%.

Alteração 16
ANEXO

Anexo V, Título (Directiva 98/70/CE)

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

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS PARA 
OS COMBUSTÍVEIS DE MERCADO 
QUE CONTENHAM UM MÍNIMO DE 
5% v/v DE BIOCOMPONENTES A 
UTILIZAR NOS VEÍCULOS EQUIPADOS 
COM MOTORES DE IGNIÇÃO 
COMANDADA

Justificação

As alterações propostas requerem que a gasolina com fraco teor de biocombustíveis 
contenham um mínimo de 5%, v/v de biocomponentes, permitindo ao distribuidor escolher os 
mesmos. Os valores máximos correspondentes a cada biocomponente encontram-se já 
indicados no quadro. Não se afigura necessário fixar os valores mínimos individuais, uma 
vez que o valor total mínimo fixado é de 5%.

Alteração 17
ANEXO
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Anexo V, linha 19-A a 19-E (novas) (Directiva 98/70/CE)

ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO

Biocomponentes % v/v 5
---Bio-etanol (podendo ser necessários 
agentes estabilizadores)

% v/v 10

---Bio-alcoóis contendo 3 átomos de 
carbono por molécula

% v/v 7

---Bio-alcoóis contendo 4 ou mais 
átomos de carbono por molécula

% v/v 10

---Bio-éteres contendo 5 ou mais átomos 
de carbono por molécula

% v/v 22

Justificação

As alterações propostas requerem que a gasolina com fraco teor de biocombustíveis 
contenham um mínimo de 5%, v/v de biocomponentes, permitindo ao distribuidor escolher os 
mesmos. Os valores máximos correspondentes a cada biocomponente encontram-se já 
indicados no quadro. Não se afigura necessário fixar os valores mínimos individuais, uma 
vez que o valor total mínimo fixado é de 5%. No quadro dos limites propostos, é possível 
alcançar um teor equivalente de 10% de biocombustível (etanol).

Alteração 18
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. 

Justificação

A proposta da Comissão revela-se desequilibrada, uma vez que promove apenas um tipo de 
componente dos biocombustíveis (etanol), em detrimento de outros. Uma maior utilização de 
etanol é incompatível com muitos sistemas de combustível utilizados em numerosos veículos 
existentes e suscitará um aumento das emissões de vapores poluentes, que contribuem para a 
poluição por ozono troposférico e que são susceptíveis de provocar a morte prematura de 
pessoas que sofrem de insuficiência respiratória ou de problemas cardíacos. Reputa-se 
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importante autorizar uma maior flexibilidade visando igualmente a utilização de outros 
biocomponentes (como sejam o bio-ETBE, o bio-TAEE, o biometano renovável, o gás natural 
ou o hidrogénio).

Alteração 19
ANEXO

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)

O presente anexo é suprimido.

Justificação

A proposta da Comissão revela-se desequilibrada, uma vez que promove apenas um tipo de 
componente dos biocombustíveis (etanol), em detrimento de outros. Uma maior utilização de 
etanol é incompatível com muitos sistemas de combustível utilizados em numerosos veículos 
existentes e suscitará um aumento das emissões de vapores poluentes, que contribuem para a 
poluição por ozono troposférico e que são susceptíveis de provocar a morte prematura de 
pessoas que sofrem de insuficiência respiratória ou de problemas cardíacos. Reputa-se 
importante autorizar uma maior flexibilidade visando igualmente a utilização de outros 
biocomponentes (como sejam o bio-ETBE, o bio-TAEE, o biometano renovável, o gás natural 
ou o hidrogénio).
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