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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O transporte rodoviário urbano e as alterações climáticas
As alterações climáticas afectam todos os europeus, todos os dias. A UE acordou uma
redução, no mínimo, de 20% dos gases com efeito de estufa até 2020, um aumento de 20% da 
eficiência energética, e um nível de 20% de energias renováveis no consumo total de energia 
na UE.

Na UE, o sector do transporte rodoviário é responsável por 26% do consumo final de energia 
e 24% das emissões de CO2. O transporte urbano responde por 40 % das emissões de CO2 do 
transporte rodoviário e ainda 70 % de outros poluentes provenientes dos transportes. Embora 
sendo um grande motor de crescimento, os transportes representam também um custo para a 
sociedade. 

O conteúdo da proposta

A nova proposta substitui a proposta inicial da Comissão que foi rejeitada pelo Parlamento ao 
nível da comissão parlamentar em 20061. A nova proposta assenta numa nova abordagem 
tecnológica que, segundo a Comissão é neutra. A disposição polémica de estabelecer para as 
entidades públicas uma determinada quota nos concursos para aquisição de veículos não 
poluentes, i.e. um limiar de 25%, foi retirada do texto da proposta. 

A Comissão introduz uma metodologia harmonizada e monetizada para a aquisição de 
veículos não poluentes e energeticamente eficientes para os transportes públicos. Os custos 
operacionais com o consumo de energia, as emissões de CO2 e as emissões poluentes durante 
o tempo de vida dos veículos devem ser incluídos como critérios de adjudicação em todas as 
aquisições de veículos para transporte rodoviário das autoridades públicas ou dos operadores 
que prestem serviços sob contrato com autoridades públicas. O tempo de vida de um veículo é 
definido de acordo com especificações técnicas e, na sua ausência, a Comissão fixa uma 
quilometragem para todo o tempo de vida dos veículos de transporte rodoviário. 

Os critérios de adjudicação ecológicos podem ser incluídos inicialmente numa base voluntária 
e passarem a ser vinculativos, o mais tardar até 2012. 

A proposta procura levar à redução dos custos de veículos não poluentes e energeticamente 
eficientes criando uma massa crítica que permita o desenvolvimento de um mercado para 
veículos ecológicos. A legislação existente (as normas EURO para as emissões de veículos) 
pode ser usada nos critérios de adjudicação. 

A aplicação obrigatória de critérios na aquisição de veículos não poluentes e
energeticamente eficientes não exclui a inclusão de outros critérios de adjudicação
relevantes e permite também o recondicionamento de veículos com um melhor desempenho e 
tecnologia ambientais 

                                               
1 A Comissão dos Transportes e do Turismo rejeitou o projecto de parecer, pelo que nenhum parecer foi entregue 
à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. Esta última rejeitou a proposta.
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Embora não seja fornecida uma avaliação de impacto juntamente com a nova proposta, a 
Comissão estima que o montante total dos contratos públicos representa cerca de 16% do PIB 
da UE (aproximadamente 1 500 mil milhões de €), sendo o volume total anual dos contratos 
públicos para veículos da ordem dos 110 000 automóveis de passageiros, 110 000 veículos 
comerciais ligeiros, 35 000 camiões e 17 000 autocarros na UE.

Propostas da relatora

A metodologia proposta visa ser um instrumento útil para as autoridades nacionais, regionais
e locais, ajudando-as a tomar a decisão mais inteligente para a mobilidade urbana com 
respeito ao ambiente. Os veículos menos poluentes e os automóveis inteligentes são mais 
dispendiosos actualmente. No que se refere à aquisição de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes, os poderes públicos deverão considerar como critérios os custos 
mínimos e ainda os critérios ambientais de adjudicação.

A relatora entende que o objectivo da directiva será alcançado se foram consideradas as 
seguintes condições:
Os Estados-Membros informarão os poderes públicos e as entidades adjudicantes 
nacionais, regionais ou locais, na acepção das Directivas 2004/17/CE e 2004/18/EC, dos 
critérios ambientais de aquisição desses veículos por parte de operadores sob
contrato, licença ou autorização concedida por autoridades públicas, a fim de promover os
veículos não poluentes e energeticamente eficientes. Os poderes públicos podem exigir a 
realização de ensaios para condições de tráfego específicas e capacidade de carga.
 Os Estados-Membros procederão a um intercâmbio de informação relacionada com 

a celebração de contratos públicos ecológicos e o seu financiamento. Estas 
informações incluirão, mas não apenas, os Fundos Estruturais, Fundo de Coesão, 
iniciativa JESSICA (Apoio europeu conjunto ao um investimento sustentável nas zonas 
urbanas), Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria 
de investigação, ajudas estatais ou comunitárias, subvenções e empréstimos nacionais ou 
europeus. Os Estados-Membros podem fazer um melhor uso dos instrumentos financeiros 
europeus para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade do ar urbano. 

 Preços competitivos devem ser objecto de incentivos de modo a que a diferença de 
preços entre um veículo não poluente e energeticamente eficiente e um veículo 
tradicional não constitua uma desvantagem para o mercado de veículos não poluentes.

 Um website europeu comum e uma base de dados com toda a legislação aplicável e 
todos os contratos públicos que promovam os veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes, bem como os instrumentos financeiros aplicáveis 
devem ser providenciados pela Comissão. 

 Um rótulo comum europeu na aquisição de veículos ecológicos deve ser utilizado pelas 
autoridades locais, regionais e nacionais.

 Os Estados-Membros e a Comissão tomarão todas as medidas necessárias para considerar
a mobilidade urbana e a promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes no quadro do acompanhamento estratégico e da revisão 
intercalar dos Quadros de referência estratégicos nacionais e dos Programas Operacionais 
nacionais e regiões, tal como definido no regulamento nº 1083/2006. O Programa 
CIVITAS e o Programa "Energia Inteligente - Europa" devem continuar a ser apoiados.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Estados-Membros deveriam
informar as autoridades adjudicantes e as 
as entidades adjudicantes nacionais, 
regionais ou locais que prestam serviços 
públicos de transporte de passageiros sob 
licença ou autorização concedidas pelas 
autoridades públicas sobre as disposições 
relacionadas com a aquisição de veículos 
de transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes.

Justificação

É importante facultar aos poderes públicos a informação necessária a fim de preparar 
melhor as aquisições devido ao facto de o critério ambiental de adjudicação ser um critério 
novo, para além das disposições das directivas 2004/17 e 2004/18 e dos poderes públicos.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes são, no início, 
mais caros que os veículos convencionais. 
A criação de uma procura suficiente desses 
veículos deverá assegurar economias de 
escala que permitam reduções dos custos.

(11) Os veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes são, no início, 
mais caros que os veículos convencionais. 
A criação de uma procura suficiente desses 
veículos deverá assegurar economias de 
escala que permitam reduções dos custos.
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As empresas deveriam ser encorajadas a 
promover preços competitivos de modo a 
que a diferença de preço entre um veículo 
não poluente e energeticamente eficiente 
e um veículo tradicional não constitua 
uma desvantagem para o mercado de 
veículos não poluentes.

Justificação

A fim de beneficiar de uma economia de escala, o sector industrial precisa de envidar 
esforços para produzir também veículos não poluentes a preços competitivos.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes são, no início, 
mais caros que os veículos convencionais. 
A criação de uma procura suficiente desses 
veículos deverá assegurar economias de 
escala que permitam reduções dos custos.

(11) Os veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes são, no início, 
mais caros que os veículos convencionais. 
A criação de uma procura suficiente desses 
veículos deverá assegurar economias de 
escala que permitam reduções dos custos e 
garantam o estabelecimento das 
infra-estruturas necessárias para o 
abastecimento de todos os tipos de 
combustíveis indicados no anexo.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os critérios de adjudicação 
energéticos e ambientais devem fazer 
parte dos vários critérios de adjudicação a 
tomar em consideração pelas autoridades 
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adjudicantes ou as entidades adjudicantes 
quando são chamadas a tomar uma 
decisão sobre concursos para veículos de 
transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes.

Justificação

Esta directiva não prevê critérios exaustivos que possam ser aplicados pelas autoridades ou 
entidades locais nos concursos para veículos de transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Nos termos da legislação 
comunitária, deve ser autorizada uma 
ajuda estatal para a aquisição de veículos 
de transporte rodoviário incluindo 
veículos recondicionados com motores e 
peças de substituição. Estas ajudas 
estatais podem ser justificadas à luz do 
interesse geral da Comunidade e em 
particular para a mobilidade sustentável 
dos transportes urbanos.

Justificação

As ajudas estatais para a aquisição de veículos de transporte rodoviário devem obedecer às 
regras da CE resultados dos ensaios poderão não ter em conta as condições relativas ao 
tráfego e à carga da autoridade pública correspondente. 

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem ter em conta, durante o 
acompanhamento estratégico e a revisão 
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intercalar dos Quadros de referência 
Estratégicos Nacionais e dos Programas 
Operacionais nacionais e regionais, tal 
como definido pelo Regulamento (CE) 
No. 1083/2006 do Conselho de 11 de 
Julho de 2006 que estabelece disposições 
gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu e o Fundo de Coesão e 
revoga o Regulamento (CE) n.º 
1260/19991, a elegibilidade da mobilidade 
urbana para a ajuda financeira e a 
promoção dos veículos de transporte 
rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes. Tendo em 
consideração os resultados alcançados 
através do programa CIVITAS e do
programa "Energia Inteligente -
Europa", os Estados-Membros e a 
Comissão deveriam continuar a apoiar as 
referidas iniciativas.
1 JO L 210 de 31.07.2006, p. 25.

Justificação
O Livro Verde sobre Transportes Urbanos "Por uma nova cultura de mobilidade urbana” foi 
discutido até 15 de Março, sendo que muitos Estados-Membros não tomaram em conta estas 
questões no quadro dos actuais Programas Operacionais Nacionais. As boas iniciativas já 
lançadas, que ajudaram a informar e a formar as autoridades locais ou centrais, devem ser 
apoiadas e mantidas. 

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva exige a inclusão dos 
custos operacionais com o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões 
poluentes durante o tempo de vida do 
veículo como critérios de adjudicação na 
aquisição de veículos de transporte 
rodoviário por parte dos poderes públicos 

A presente directiva exige a inclusão dos 
custos operacionais com o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões 
poluentes durante o tempo de vida do 
veículo como critérios de adjudicação na 
aquisição de veículos de transporte 
rodoviário, incluindo o 
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ou de entidades adjudicantes na acepção 
das Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE  
ou como critérios para a aquisição desses 
veículos por parte de operadores sob 
contrato, licença ou autorização concedida 
por autoridades públicas, a fim de 
promover os veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes.

recondicionamento de veículos com 
motores e peças de substituição, por parte 
dos poderes públicos ou de entidades 
adjudicantes na acepção das Directivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE ou como 
critérios para a aquisição desses veículos 
por parte de operadores sob contrato, 
licença ou autorização concedida por 
autoridades públicas, a fim de promover os 
veículos não poluentes e energeticamente 
eficientes.

Justificação

A presente directiva deveria cobrir os veículos recondicionados com motores e peças de 
substituição para transporte rodoviário.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 1 - subparágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não se aplica aos 
veículos recondicionados de transporte 
rodoviário com motores e peças de 
substituição que excederam 75% da 
quilometragem total durante o tempo de 
vida.

Justificação

O âmbito da presente directiva deve abranger os veículos de transporte rodoviário aprovados 
das categorias M e N incluindo os veículos recondicionados com motores e peças de 
substituição. A fim de promover a substituição da frota obsoleta ou poluente de veículos e a 
sua inovação bem como garantir os efeitos benéficos da medida proposta, os motores e as 
peças de substituição devem ser aplicados aos veículos que não excederam 75% da 
quilometragem total durante o tempo de vida.

Alteração 9
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Proposta de directiva
Artigo 1 - subparágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições aplicáveis, 
em particular da legislação comunitária
em matéria de ajudas estatais e o 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 23 
de Outubro de 2007 relativo aos serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.° 1191/69 e (CEE) 
n.° 1107/70 do Conselho1, os Estados-
Membros podem promover a aquisição ou 
venda de veículos rodoviários de 
transporte não poluentes e 
energeticamente eficientes incluindo os 
veículos recondicionados de transporte 
rodoviário com motores e peças de 
substituição que não excederam 75% da 
quilometragem total durante o tempo de 
vida. 
1JO L 291 de 098.11.2007, p. 25.

Justificação

As ajudas estatais para a aquisição de veículos de transporte rodoviário devem obedecer às 
regras da CE. 

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.º-A
Definições

Por veículos de transporte rodoviário 
entende-se os veículos das categorias M e 
N tal como são definidos na Directiva 
2007/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 5 de Setembro de 2007 que 
estabelece um quadro para a 
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homologação dos veículos a motor e seus 
reboques, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destinados a serem 
utilizados nesses veículos ("Directiva-
Quadro")1 e o recondicionamento dos 
mesmos com motores e peças de 
substituição que não excederam 75% da 
quilometragem total durante o tempo de 
vida.
1JO L 263 de 09.10.2007, p. 1.

Justificação

A definição do tipo aprovado de veículo de transporte rodoviário das categorias M e N deve 
incluir os veículos de transporte rodoviário aprovados das categorias M e N incluindo os 
veículos recondicionados com motores e peças de substituição. A fim de promover a 
substituição da frota obsoleta ou poluente de veículos e a sua inovação bem como garantir os 
efeitos benéficos da medida proposta, os motores e as peças de substituição devem ser 
aplicados aos veículos que não excederam 75% da quilometragem total durante o tempo de 
vida.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar na data referida no n.° 1 do 
artigo 7.°, os poderes públicos ou entidades 
adjudicantes na acepção das Directivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE apliquem a 
metodologia definida no artigo 3.°, sempre 
que utilizem os custos operacionais com o 
consumo de energia, as emissões de CO2 e 
as emissões poluentes durante o tempo de 
vida dos veículos como critérios de 
adjudicação na aquisição de veículos de 
transporte rodoviário.

1. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar na data referida no n.° 1 do 
artigo 7.°, os poderes públicos ou entidades 
adjudicantes na acepção das Directivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE possam aplicar
a metodologia definida no artigo 3.°, 
sempre que utilizem os custos operacionais 
com o consumo de energia, as emissões de 
CO2 e as emissões poluentes durante o 
tempo de vida dos veículos em conjunto 
com outros critérios de adjudicação na 
aquisição de veículos de transporte 
rodoviário.

Justificação

O critério de medida dos custos do consumo de energia e das emissões de CO2 e de poluentes 
deve ser um critério facultativo, que deve permitir aos compradores escolher ofertas 
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simultaneamente respeitadoras do ambiente e economicamente mais vantajosas.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2012, todos 
os concursos para veículos de transporte 
rodoviário realizados por poderes públicos 
ou entidades adjudicantes na acepção das 
Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE 
incluam os custos operacionais com o 
consumo de energia, as emissões de CO2 e 
as emissões poluentes durante o tempo de 
vida dos veículos como critérios de 
adjudicação dos veículos de transporte 
rodoviário, de acordo com a metodologia 
definida no artigo 3.º. 

2. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2012, todos 
os concursos para veículos de transporte 
rodoviário realizados por poderes públicos 
ou entidades adjudicantes na acepção das 
Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE 
incluam os custos operacionais com o 
consumo de energia, as emissões de CO2 e 
as emissões poluentes durante o tempo de 
vida dos veículos entre os vários critérios 
de adjudicação dos veículos de transporte 
rodoviário, de acordo com a metodologia 
definida no artigo 3.º. 

Justificação

O critério de medida dos custos do consumo de energia e das emissões de CO2 e de poluentes 
deve ser um critério facultativo, que deve permitir aos compradores escolher ofertas 
simultaneamente respeitadoras do ambiente e economicamente mais vantajosas.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2012, todas 
as aquisições de veículos de transporte 
rodoviário destinados à prestação de 
serviços públicos de transporte de 
passageiros sob licença ou autorização 
concedida por autoridades públicas 
incluam como critérios de adjudicação os 
custos operacionais com o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões 

3. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2012, todas 
as aquisições de veículos de transporte 
rodoviário destinados à prestação de 
serviços públicos de transporte de 
passageiros sob licença ou autorização 
concedida por autoridades públicas possam 
utilizar entres vários critérios de 
adjudicação os custos operacionais com o 
consumo de energia, as emissões de CO2 e 
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poluentes durante o tempo de vida dos 
veículos de transporte rodoviário, de 
acordo com a metodologia definida no 
artigo 3.º.

as emissões poluentes durante o tempo de 
vida dos veículos de transporte rodoviário, 
de acordo com a metodologia definida no 
artigo 3.º.

Justificação

O critério de medição dos custos do consumo de energia e das emissões de CO2 e de 
poluentes deve ser um critério facultativo, que deve permitir aos compradores de escolher 
ofertas simultaneamente respeitadoras do ambiente e economicamente mais vantajosas.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem aplicar 
critérios de adjudicação mais rigorosos na 
aquisição de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes, bem como 
optar pela aquisição de veículos 
recondicionados, ou ainda proceder à 
modernização dos veículos existentes, 
mediante, por exemplo, a introdução de 
filtros de partículas e de mecanismos de 
“modo de vigília” ou a adaptação dos 
motores a combustíveis menos poluentes, 
com o objectivo de obter um melhor 
desempenho ambiental.

Justificação

Corolário do princípio da subsidiariedade, desenvolve o considerando 16 da proposta de 
directiva.
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Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 2º –  n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As autoridades locais, regionais ou 
nacionais que adquiram veículos não 
poluentes e energeticamente eficientes em 
pelo menos 30% dos seus contratos 
anuais, podem usar uma rotulagem que 
especifique “transporte rodoviário urbano 
não poluente e energeticamente 
eficiente”. A Comissão estabelece um 
modelo-tipo uniforme para este rótulo.

Justificação

Importa motivar os poderes públicos a promover veículos não poluentes e energeticamente 
eficientes.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Até 1 de Janeiro de 2013 é aplicada a 
menção "transporte rodoviário urbano 
não poluente e energeticamente 
eficiente"apenas às autoridades 
adjudicantes ou às entidades adjudicantes 
que adquiram 100% de veículos 
rodoviários urbanos não poluentes e 
energeticamente eficientes.

Justificação

A fim de promover o transporte rodoviário urbano não poluente e energeticamente eficiente, 
a menção não poluente deve ser aplicada a partir de 1 de Janeiro de 2013 apenas às 
autoridades adjudicantes ou às entidades adjudicantes que adquiram 100% de veículos 
rodoviários urbanos não poluentes e energeticamente eficientes. 
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Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O consumo de combustível, as emissões 
de CO2 e as emissões poluentes por 
quilómetro decorrentes do funcionamento 
do veículo serão determinados com base 
em procedimentos de ensaio normalizados 
da UE aplicáveis aos veículos para os quais 
esses procedimentos estão definidos em 
legislação da UE relativa à homologação 
de veículos. Quanto aos veículos não 
abrangidos por procedimentos de ensaio 
normalizados da UE, a comparabilidade 
entre ofertas diferentes será assegurada 
pela utilização de procedimentos de ensaio 
amplamente reconhecidos, por resultados 
de ensaios realizados para a autoridade 
pública ou, na ausência desses 
procedimentos, por informação fornecida 
pelo fabricante.

2. O consumo de combustível, as emissões 
de CO2 e as emissões poluentes por 
quilómetro decorrentes do funcionamento 
do veículo serão determinados com base 
em procedimentos de ensaio normalizados 
da UE aplicáveis aos veículos para os quais 
esses procedimentos estão definidos em 
legislação da UE relativa à homologação 
de veículos. Quanto aos veículos não 
abrangidos por procedimentos de ensaio 
normalizados da UE, a comparabilidade 
entre ofertas diferentes será assegurada 
pela utilização de procedimentos de ensaio 
amplamente reconhecidos, por resultados 
de ensaios realizados para a autoridade 
pública ou, na ausência desses 
procedimentos, por informação fornecida 
pelo fabricante. A autoridade adjudicante 
ou a entidade adjudicante pode exigir os 
resultados dos ensaios efectuados nas 
condições específicas de tráfego da 
comunidade urbana correspondente,
tendo em conta a capacidade de carga.

Justificação

Os resultados dos ensaios poderão não ter em conta as condições relativas ao tráfego e à 
carga da autoridade pública correspondente. A fim de comparar devidamente as propostas, a 
autoridade pública pode requerer os resultados dos ensaios efectuados nas condições de 
tráfego específicas da comunidade urbana correspondente, tendo em conta a capacidade de 
carga.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
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Abastecimento de combustíveis
 Os Estados-Membros garantirão a 
disponibilidade das infra-estruturas 
necessárias para o abastecimento de todos 
os tipos de combustível indicados no 
anexo.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
A Comissão adopta medidas de 
implementação a fim de normalizar os 
processos de ensaio para veículos não 
abrangidos pelos processos de ensaio 
normalizados da UE referidos no n.º 2 do 
artigo 3º. Estas medidas, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva complementando-a, 
serão adoptados nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 5.º. 

Justificação

Na ausência de processos de ensaio normalizados da UE para determinados veículos, a 
Comissão deverá facilitar os objectivos e a implementação das medidas previstas na presente 
directiva. O novo procedimento de regulamentação com controlo será aplicado para a 
adopção de medidas de implementação. 

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-C
Medidas de acompanhamento

As autoridades públicas podem incentivar 
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a melhoria da gestão do tráfego urbano 
através de componentes de infra-estrutura 
que visem tornar o transporte público 
mais eficiente. 

Justificação

A alteração visa abranger com medidas de acompanhamento as condições necessárias para a 
aplicação de determinadas medidas ou componentes de infra-estrutura relacionados com a 
presente directiva, tais como faixas especiais para tráfego rodoviário e sinalética. Alteração

21

Proposta de directiva
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Intercâmbio e difusão de informação

1. Os Estados-Membros informarão as 
autoridades adjudicantes e as entidades 
adjudicantes  nacionais, regionais ou 
locais que prestam serviços públicos de 
transporte de passageiros sob licença ou 
autorização concedidas pelas autoridades 
públicas sobre as disposições da presente 
directiva, e a respectiva legislação 
nacional de transposição, 
proporcionando-lhes igualmente todo o 
apoio e informação relacionados com os 
regimes de financiamento comunitário 
aplicáveis aos concursos abrangidos pela 
presente directiva.
2. A Comissão promove a difusão das 
melhores práticas em matéria de 
desenvolvimento de políticas de serviço 
público de transporte não poluente e
energeticamente eficiente, criando um 
sítio Internet a nível europeu, tendo em 
vista uma progressiva aplicação de 
critérios harmonizados a nível 
comunitário na aquisição de veículos por 
parte das entidades abrangidas pela 
presente directiva.
1-C. A Comissão introduz no sítio Internet 
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toda a informação relevante relacionada
com os instrumentos financeiros 
disponíveis em cada Estado-Membro em 
matéria de mobilidade urbana e para a 
promoção de veículos de transporte 
rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes.

Justificação

É importante facultar aos poderes públicos a informação necessária a fim de preparar 
melhor as aquisições, devido ao facto de o critério ambiental de adjudicação ser um critério 
novo, para além das disposições das directivas 2004/17 e 2004/18 e dos poderes públicos.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-C
Utilização dos instrumentos financeiros 

da CE
1. Os Estados-Membros e a Comissão 
terão em conta, durante o 
acompanhamento estratégico e a revisão 
intercalar dos Quadros de Referência 
Estratégicos Nacionais e dos Programas 
Operacionais nacionais e regionais, tal 
como definido pelo Regulamento (CE) 
No. 1083/2006 , a elegibilidade da 
mobilidade urbana e a promoção dos 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes.
2. Os Estados-Membros e a Comissão 
continuarão a apoiar as iniciativas 
relativas ao transporte urbano como o 
programa CIVITAS e o programa 
"Energia Inteligente - Europa".

Justificação
A revisão intercalar dos Programas Operacionais Nacionais poderá facilitar a promoção de 
veículos não poluentes e energeticamente eficientes através de uma melhor utilização dos 
vários instrumentos financeiros disponíveis para o efeito, a um nível nacional bem como 
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comunitário.
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