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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se, em princípio, com a proposta revista apresentada pela Comissão de 
uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção de veículos de 
transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes, na medida em que se trata 
de uma oportunidade de promover produtos não poluentes e energeticamente eficientes. 
Reconhece também que esta proposta representa uma melhoria relativamente às anteriores e 
saúda sobretudo a sua abordagem tecnologicamente neutra.

O relator discorda, porém, da proposta da Comissão quando quer tornar obrigatórios os 
critérios de adjudicação ecológicos e promotores da eficiência energética. Considera que a 
proposta de inclusão de critérios obrigatórios nos contratos públicos, apesar de ter, neste caso, 
uma intenção louvável, não é necessariamente compatível com os princípios fundamentais do 
direito comunitário em matéria de adjudicação de contratos públicos e poderá criar um 
precedente incómodo. Propõe, por isso, que sejam os poderes públicos dos Estados-Membros 
a decidir quando devem aplicar esses critérios, o que não exclui a possibilidade de fazer 
chegar aos poderes públicos e entidades adjudicantes uma mensagem clara de incentivo à 
inclusão destes critérios ambientais nos contratos públicos em causa.

Por uma questão de transparência, o relator gostaria também que fosse feita nesta proposta 
referência clara aos limiares monetários aplicáveis nos termos das Directivas 2004/17/CE e 
2004/18/CE, ambas sobre contratos públicos, pois a proposta da Comissão não faz referência 
directa aos limiares mínimos acima dos quais se aplicariam as novas regras.

Em conformidade com o Acordo Interinstitucional "Legislar melhor", o relator propõe um 
considerando para incentivar os Estados-Membros a elaborar e publicar os seus próprios 
quadros que ilustrem a concordância entre a presente directiva e as medidas de transposição.

Como a proposta afecta particularmente o sector dos veículos comerciais (por exemplo, 
camiões e autocarros especiais para apoio operacional e manutenção de infra-estruturas, 
máquinas de limpeza), o relator propõe que certos veículos com equipamentos e desenhos 
especiais e cujo consumo de energia é, por isso, diferente fiquem isentos do âmbito de 
aplicação da directiva. 

O relator salienta que a avaliação de impacto desta proposta está incompleta no que diz 
respeito, por exemplo, aos custos previstos e aos dados científicos que mostram a relação 
entre a internalização dos custos externos e os números concretos e não tem em consideração 
normas em vigor, como as normas EURO. Pede portanto à Comissão que avalie os efeitos e a 
metodologia desta directiva durante dois anos e, neste contexto, tenha em consideração, por 
exemplo, o impacto que os biocombustíveis têm sobre o clima e a evolução das normas 
EURO (próxima legislação EURO 6). 

Tendo em conta o reduzido prazo para a adopção do parecer devido ao calendário a observar 
pela comissão responsável, o relator do parecer reserva-se o direito de apresentar mais 
alterações sobre estes temas numa fase posterior do processo. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O relatório do Grupo de Alto Nível 
CARS 21 de 12 de Dezembro de 2005 
apoiou a iniciativa da Comissão de 
promoção de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes, na condição de 
ser adoptada uma abordagem 
tecnologicamente neutra e baseada no 
desempenho.

(9) O relatório do Grupo de Alto Nível 
CARS 21 de 12 de Dezembro de 2005 
apoiou a iniciativa da Comissão de 
promoção de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes, na condição de 
ser adoptada uma abordagem integrada,
tecnologicamente neutra e baseada no 
desempenho, que englobe os fabricantes 
de veículos, os abastecedores de petróleo 
ou combustível, as oficinas de reparação, 
os clientes ou condutores e as autoridades 
públicas.

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 e
uma economia baseada nas energias 
renováveis.
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Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A presente directiva aborda a 
necessidade de prestar mais apoio às 
autoridades públicas através de incentivos 
financeiros e incentivos ao nível da 
informação e educação.

Justificação

As autoridades públicas precisam de mais apoio, meios financeiros e outros incentivos para 
adoptar opções mais ecológicas. Devem ser dadas orientações sobre a forma de avançar 
nesta área, para que os funcionários que têm a seu cargo as aquisições percebam melhor a 
importância de factores como o desempenho, a eficiência, a disponibilidade e a facilidade de 
utilização dos diferentes tipos de veículos/combustíveis em causa. Poder-se-á assim, por um 
lado, evitar perder dinheiro público e recursos que são limitados e, por outro, permitir aos 
gestores das aquisições fazer escolhas assentes num melhor conhecimento das novas 
tecnologias utilizadas nos veículos automóveis.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Quando estabelecem 
especificações técnicas para satisfazer o 
requisito que exige que sejam tomados em 
consideração os impactos energético e 
ambiental, os poderes públicos, as 
entidades adjudicantes e os operadores são 
livres de estabelecer especificações de um 
nível superior de desempenho energético e 
ambiental do que o que está previsto na 
legislação da UE, tendo em conta, por 
exemplo, as futuras normas.

Justificação

Existem na proposta incongruências entre a legislação actual e futura (EURO VI), por 
exemplo, na definição da quilometragem. As autoridades competentes devem poder tomar em 
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consideração as normas europeias actuais e futuras.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A aplicação obrigatória de critérios 
na aquisição de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes não exclui a 
inclusão de outros critérios de 
adjudicação relevantes. Também não 
impede a escolha de veículos 
recondicionados com vista a obter um 
melhor desempenho ambiental.

(16) Os critérios ambientais definidos na 
presente directiva não impedem a escolha 
de veículos recondicionados com vista a 
obter um melhor desempenho ambiental.

Justificação

Os critérios ambientais obrigatórios previstos não são totalmente compatíveis com as 
Directivas 2004/17/EC e 2004/18/EC, relativas aos contratos públicos. As entidades 
adjudicantes devem poder escolher os critérios a incluir no caderno de encargos do concurso 
e continuar a poder escolher a proposta economicamente mais vantajosa ou o preço mais 
baixo, aplicando os critérios ambientais propostos a título voluntário.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Nos termos do ponto 34 do Acordo 
Interinstitucional "Legislar melhor",os 
Estados-Membros são encorajados a 
elaborar e a publicar, para si próprios e 
no interesse da Comunidade, os seus 
próprios quadros, que ilustrem, na medida 
do possível, a concordância entre a 
presente directiva e as medidas de 
transposição.
___________
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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Justificação

Para maior transparência na execução legislativa.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Deve ser dada prioridade aos 
veículos que utilizem combustíveis 
alternativos, que conduzirão a transportes 
rodoviários menos poluentes e a uma 
melhoria significativa da qualidade do ar. 
Consequentemente, a Comissão e os 
Estados-Membros devem promover o 
desenvolvimento de veículos a motor 
movidos a hidrogénio.

Justificação

Devemos encarar a situação como uma oportunidade de promover energias limpas, como o 
hidrogénio. É imperioso encorajar o desenvolvimento desta tecnologia.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-C) Os Estados-Membros devem 
convidar as autarquias e as regiões a 
prosseguir os esforços para aplicar, 
acompanhar e avaliar as disposições da 
presente directiva.

Justificação

A participação a todos os níveis do governo é necessária para uma melhor aplicação.
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Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 19-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-D) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem centrar a sua atenção na promoção 
do hidrogénio como combustível do 
futuro. O hidrogénio é uma solução 
ecológica para a propulsão dos veículos e 
a sua utilização deverá contribuir para a 
criação de uma economia sem poluição, 
já que os veículos movidos a hidrogénio 
não produzem poluentes à base de 
carbono e os seus tubos de escape não 
emitem gases com efeito de estufa.

Justificação

Devemos encarar a situação como uma oportunidade de promover energias limpas, como o 
hidrogénio. É imperioso encorajar o desenvolvimento desta tecnologia.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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 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 

1. A presente directiva exige que poderes 
públicos e entidades adjudicantes, na 
acepção das Directivas 2004/17/CE e 
2004/18/CE, bem como certos operadores 
sob contrato, licença ou autorização de 
autoridades públicas, tenham em conta, a 
título voluntário, os custos operacionais 
com o consumo de energia, as emissões de 
CO2 e as emissões poluentes, durante o 
tempo de vida de um veículo, quando 
adquirem veículos de transporte 
rodoviário, a fim de promover os veículos 
não poluentes e energeticamente eficientes.
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energeticamente eficientes.

Justificação

Os critérios ambientais obrigatórios previstos não são totalmente compatíveis com as 
Directivas 2004/17/EC e 2004/18/EC, relativas aos contratos públicos. As entidades 
adjudicantes devem poder escolher os critérios a incluir na documentação do concurso e 
continuar a poder escolher a proposta economicamente mais vantajosa ou o preço mais 
baixo, aplicando os critérios ambientais propostos a título voluntário. 

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Artigo 2.º

Aquisição de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes

Âmbito de aplicação

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. A presente directiva aplica-se aos 
contratos para a aquisição de veículos de 
transporte rodoviário por:

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

a) poderes públicos e entidades 
adjudicantes obrigados a aplicar as regras 
de adjudicação de contratos públicos 
estabelecidas nas Directivas 2004/17/CE e
2004/18/CE, em conformidade com os 
limiares monetários aplicáveis nos termos 
destas directivas;
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transporte rodoviário, de acordo com a 
metodologia definida no artigo 3.º.

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

b) operadores que executam obrigações de 
serviço público no âmbito de um contrato 
de serviço público, na acepção do 
Regulamento (CE) n.º1370/2007, que 
ultrapasse um limiar a definir pelos 
Estados-Membros que não deverá ir além 
dos limiares fixados nas Directivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE.

2. Nos casos em que os poderes públicos 
ou entidades adjudicantes na acepção das 
Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, bem 
como os operadores que executam 
obrigações de serviço público no âmbito 
de um contrato de serviço público, na 
acepção do Regulamento (CE) 
n.º1370/2007 apliquem os custos 
operacionais com o consumo de energia, as 
emissões de CO2 e as emissões poluentes 
durante o tempo de vida como critérios de 
adjudicação dos veículos de transporte 
rodoviário, podem aplicar a metodologia 
prevista no artigo 3.º.

Justificação

Há que estabelecer uma ligação clara entre esta proposta e as directivas clássicas sobre 
contratos públicos (2004/17/CE e 2004/18/CE). Além disso, a proposta da Comissão não faz 
referência aos limites mínimos aplicáveis acima dos quais se aplicariam as novas regras. 
Também é necessária uma derrogação para certos veículos especialmente concebidos e 
equipados, cujo consumo de energia é, por isso, diferente do dos outros veículos. 
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Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Definições

Para efeitos da presente directiva:
- "Poderes públicos", os poderes públicos 
definidos no n.º 1, alínea a) do artigo 2 da 
Directiva 2004/17/CE e no n.º 9 do artigo 
1 da Directiva 2004/18/CE;
- "Entidades adjudicantes", as entidades 
adjudicantes a que se refere o n.º 2 do 
Artigo 2 da Directiva 2004/17/CE;
- "Veículo de transporte rodoviário", um 
veículo abrangido pelas categorias de 
veículos enumeradas no quadro 3 do 
Anexo à presente directiva.

Justificação

A proposta da Comissão seria beneficiada se existisse uma secção específica com as 
definições relevantes.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 3 – Título

Texto da Comissão Alteração

Energia e custos ambientais como 
critérios de adjudicação na aquisição de

veículos

Aquisição de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes
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Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da presente directiva, os 
custos operacionais com o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões 
poluentes durante o tempo de vida dos 
veículos ligados ao funcionamento dos 
veículos em concurso serão quantificados 
monetariamente e calculados de acordo 
com a metodologia estabelecida nas 
alíneas a), b) e c). 

1. Os Estados-Membros assegurarão que, 
o mais tardar na data referida no n.º 1 do 
artigo 7, os poderes públicos, entidades
adjudicantes e operadores mencionados 
no artigo 2, ao adquirirem veículos de 
transporte rodoviário, tenham em conta, a 
título voluntário, os impactos energético e 
ambiental durante o tempo de vida dos 
veículos, em conformidade com o referido
no n.º 1-A do presente artigo, e apliquem 
uma das opções referidas no n.º 1-B deste 
artigo. 

(a) O custo do consumo de energia gerado 
pelo funcionamento de um veículo 
durante o seu tempo de vida será 
calculado utilizando a seguinte 
metodologia:
– O consumo de combustível por 
quilómetro de um veículo, de acordo com 
o estabelecido no n.º 2 do presente artigo, 
será convertido em consumo de energia 
por quilómetro utilizando os factores de 
conversão do Quadro 1 do Anexo no que 
diz respeito ao teor de energia dos 
diferentes combustíveis;
– O cálculo utilizará um valor monetário 
único por unidade de energia. Este valor 
único será o menor valor do custo por 
unidade de energia de gasolina ou 
gasóleo, antes de impostos, quando 
utilizado como combustível de 
transportes;
– O custo do consumo de energia gerado 
pelo funcionamento de um veículo 
durante o seu tempo de vida será 
calculado multiplicando a quilometragem 
durante todo o seu tempo de vida, de 
acordo com o estabelecido no n.º 3, pelo 
consumo de energia por quilómetro, de 
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acordo com o primeiro travessão do 
presente número, e pelo custo por unidade 
de energia, de acordo com o segundo 
travessão do presente número.
(b) O custo das emissões de CO2 gerado 
pelo funcionamento de um veículo 
durante o seu tempo de vida será 
calculado multiplicando a quilometragem 
durante todo o seu tempo de vida, de 
acordo com o estabelecido no n.º 3, pelas 
emissões de CO2 em quilogramas por 
quilómetro, de acordo com o estabelecido 
no n.º 2, e pelo custo por quilograma 
conforme consta do Quadro 2 no Anexo.
(c) O custo das emissões poluentes gerado 
pelo funcionamento de um veículo 
durante o seu tempo de vida será 
calculado somando os custos das emissões 
de óxidos de azoto, de hidrocarbonetos 
não metânicos e de partículas. O custo de 
cada poluente durante o tempo de vida de 
um veículo será calculado multiplicando a 
quilometragem durante o seu tempo de 
vida, de acordo com o estabelecido no n.º 
3, pelas emissões em gramas por 
quilómetro, de acordo com o estabelecido 
no n.º 2, e pelo respectivo custo por grama 
constante do Quadro 2 no Anexo.

(A primeira parte desta alteração foi retirada do artigo 2 da proposta da Comissão)

Justificação

Esta alteração clarifica a aplicação da proposta da Comissão para a tornar compatível com 
a legislação em vigor na União Europeia sobre concursos públicos.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os impactos energético e ambiental a 
ter em consideração incluirão, pelo 
menos, os seguintes elementos:



PE407.672v02-00 14/17 AD\729514PT.doc

PT

a) consumo de energia;
b) emissões de CO2; 
c) emissões de poluentes, tal como 
definidas no anexo;
Além dos impactos energético e ambiental
referidos no primeiro parágrafo, os 
poderes públicos, entidades adjudicantes e 
operadores podem também ponderar a 
inclusão de outros impactos ambientais 
ligados ao funcionamento dos veículos a 
adquirir.

Justificação

Esta alteração clarifica a aplicação da proposta da Comissão para a tornar compatível com 
a legislação em vigor na União Europeia sobre concursos públicos.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O requisito previsto nos n.ºs 1 e 1-B
será satisfeito de acordo com uma das 
seguintes opções:
(a) estabelecendo, no caderno de encargos 
para a aquisição de veículos de transporte 
rodoviário, relativamente aos critérios 
ambientais, especificações técnicas que se 
baseiem, sempre que possível, em normas 
europeias, como as normas de emissão 
EURO para melhorar a eficiência 
energética e o desempenho ambiental; ou
(b) incluindo, entre os critérios para a 
adjudicação do contrato, os critérios 
relativos à energia e ao ambiente, tal 
como definidos nos critérios de 
adjudicação. 
Nos casos em que estes impactos sejam 
monetariamente quantificados para 
inclusão na decisão de adjudicação, os 
Estados-Membros aplicam as seguintes
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disposições, a título voluntário:
(a) O custo do consumo de energia gerado 
pelo funcionamento de um veículo 
durante o seu tempo de vida será 
calculado utilizando a seguinte 
metodologia:
– o consumo de combustível por 

quilómetro de um veículo, nos termos do 
estabelecido no n.º 2 do presente artigo, 
será convertido em consumo de energia 
por quilómetro utilizando os factores de 
conversão do Quadro 1 do Anexo no que 
diz respeito ao teor de energia dos 
diferentes combustíveis;
– o cálculo utilizará um valor monetário 
único por unidade de energia. Este valor 
único será o menor valor do custo por 
unidade de energia de gasolina ou 
gasóleo, antes de impostos, quando 
utilizado como combustível de 
transportes;
– o custo do consumo de energia gerado 

pelo funcionamento de um veículo 
durante o seu tempo de vida será 
calculado multiplicando a quilometragem 
durante todo o seu tempo de vida, nos 
termos do estabelecido no n.º 3, pelo 
consumo de energia por quilómetro, de 
acordo com o primeiro travessão do 
presente número, e pelo custo por unidade 
de energia, de acordo com o segundo 
travessão do presente número.
(b) o custo das emissões de CO2 gerado 
pelo funcionamento de um veículo 
durante o seu tempo de vida será 
calculado multiplicando a quilometragem 
durante todo o seu tempo de vida, nos 
termos do estabelecido no n.º 3, pelas 
emissões de CO2 em quilogramas por 
quilómetro, de acordo com o estabelecido 
no n.º 2, e pelo custo por quilograma 
conforme consta do Quadro 2 no Anexo.
(c) O custo das emissões poluentes gerado 
pelo funcionamento de um veículo 
durante o seu tempo de vida será 
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calculado somando os custos das emissões 
de óxidos de azoto e de hidrocarbonetos 
não metânicos e de partículas. O custo de 
cada poluente durante o tempo de vida de 
um veículo será calculado multiplicando a 
quilometragem durante o seu tempo de 
vida, nos termos do estabelecido no n.º 3, 
pelas emissões em gramas por quilómetro, 
nos termos do estabelecido no n.º 2, e pelo 
respectivo custo por grama constante do 
Quadro 2 no Anexo.

(As alíneas (a), (b) e (c) do parágrafo 2 foram retiradas do n.º 1 do artigo 3 da proposta da 
Comissão)

Justificação

Esta alteração clarifica a aplicação da proposta da Comissão para a tornar compatível com 
a legislação em vigor na União Europeia sobre concursos públicos.
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