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Alteração apresentada por Dieter-Lebrecht Koch

Alteração 7

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 rejeitar a 
proposta da Comissão.

Or. de

Justificação

A directiva não é actual, nem útil. Cria burocracia e retira poderes tanto aos Estados-
Membros, como também aos "organismos públicos" e às parcerias público-privado.

Alteração apresentada por Willi Piecyk, Marta Vicenzi

Alteração 8

A Comissão 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 propor a rejeição 
da proposta Comissão.

Or. it
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Justificação

Os veículos não poluentes permanecerão, a longo prazo, mais caros do que os veículos 
tradicionais: impõe-se às administrações um aumento das despesas sem se prever um sistema 
de apoio, como poderia ser o caso de um fundo de compensação nacional ou comunitário. 
Por conseguinte, a medida contraria o princípio de autonomia que rege a organização e a 
gestão das administrações. Será, pois, necessário indicar, antes mesmo das acções isoladas, 
directrizes estratégicas no domínio do ambiente e da energia para orientar a investigação e 
os investimentos.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes 

Alteração 9
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) O nº 2 do artigo 299º do Tratado 
requer a adopção de medidas específicas 
destinadas, em especial, a estabelecer 
condições de aplicação do Tratado às 
regiões ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

Em aplicação estrita do disposto no nº 2 do Artigo 299º do Tratado.

Alteração apresentada por Marta Vicenzi

Alteração 10
Considerando 8

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

(8) Deveriam ser utilizadas normas de 
desempenho e de eficácia, que façam 
referência não só à preservação do 
ambiente mas também à poupança de 
energia, para a promoção de veículos não 
poluentes. Na Directiva 2005/55/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 
Setembro de 2005, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes às medidas a tomar contra a 
emissão de gases e partículas poluentes 
provenientes dos motores de ignição por 
compressão utilizados em veículos e a 



AM\614756PT.doc 3/14 PE 374.104v01-00

PT

utilizados em veículos foi definida uma 
norma para veículos ecológicos avançados 
(VEA) aplicável a veículos de massa 
superior a 3,5 toneladas. Neste momento, 
essa norma afigura-se a mais adequada para 
utilização na definição de veículo não 
poluente da presente directiva. No entanto, 
deve ser prevista a possibilidade de alteração 
dessa definição a fim de tomar em 
consideração os últimos progressos técnicos.

emissão de gases poluentes provenientes dos 
motores de ignição comandada alimentados 
a gás natural ou a gás de petróleo liquefeito 
utilizados em veículos foi definida uma 
norma para veículos ecológicos avançados 
(VEA) aplicável a veículos de massa 
superior a 3,5 toneladas. Neste momento, 
essa norma afigura-se a mais adequada para 
utilização na definição de veículo não 
poluente da presente directiva. No entanto, 
deve ser prevista a possibilidade de alteração 
dessa definição a fim de tomar em 
consideração os últimos progressos técnicos, 
incluindo entre os dados a avaliar não só o 
desempenho ambiental, mas também a 
eficiência enegética. Em particular, é 
necesário alargar a definição a motores 
que utilizem tecnologias híbridas ou não 
produzam emissões poluentes.

Or. it

Justificação

A definição de veículos ecológicos avançados (VEA) deve ser reformulada por forma a ter em 
conta os parâmetros de eficiência energética e abranger as tecnologias inovadoras, segundo 
as orientações da política europeia de energia e a legislação comunitária em matéria de 
combustíveis alternativos.

Alteração apresentada por Marta Vicenzi

Alteração 11
Considerando 13

(13) O preço de compra dos veículos não 
poluentes é superior ao dos veículos 
convencionais, dado que o mercado para 
este tipo de veículos não se encontra bem 
desenvolvido. A criação de uma procura 
mínima para esses veículos deveria 
assegurar uma reacção positiva dos 
fabricantes, resultando na introdução no 
mercado de tecnologias mais eficientes e 
eficazes. Com o aumento da procura, as 
economias de escala deveriam permitir 
reduções nos custos.

(13) O preço de compra dos veículos não 
poluentes é superior ao dos veículos 
convencionais, dado que o mercado para 
este tipo de veículos não se encontra bem 
desenvolvido. A criação de uma procura 
mínima de veículos não poluentes, que
deveria assegurar uma reacção positiva dos 
fabricantes, resultando na introdução no 
mercado de tecnologias mais eficientes e 
eficazes, deveria ser acompanhada da
criação de um sistema mínimo de 
distribuição de combustíveis alternativos, 
que dê aos consumidores possibilidades 
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concretas de escolha. Com o aumento da 
procura de veículos não poluentes e da 
disponibilidade de combustíveis 
alternativos, as economias de escala 
deveriam permitir reduções nos custos dos 
veículos não poluentes e uma diminuição 
das emissões poluentes e do consumo de 
energia.

Or. it

Justificação

A criação de um mercado não se limita ao incentivo da procura, mas exige também a oferta 
da possibilidade de escolha: em particular, o consumidor, neste caso o utilizador de veículos 
não poluentes, deve poder escolher entre todos os combustíveis, covencionais ou inovadores. 
Seja como for, uma política que se limite a estabelecer obrigações e controlos não é 
suficiente para apoiar um mercado autónomo e eficaz.

Alteração apresentada por Willi Piecyk

Alteração 12
Considerando 14

(14) O custo mais elevado dos veículos não 
poluentes não deveria resultar numa 
degradação da qualidade dos serviços de 
transporte público. Por conseguinte, o apoio 
financeiro de fundos nacionais e 
comunitários adequados pode compensar os 
custos mais elevados incorridos nesses
contratos. Espera-se um resultado geral 
positivo para a sociedade, em termos de 
custo-benefício, decorrente de uma redução 
dos impactos no ambiente e na saúde.

(14) O custo mais elevado dos veículos não 
poluentes não deveria resultar numa 
degradação da qualidade dos serviços de 
transporte público. Por conseguinte, o apoio 
financeiro de fundos provenientes dos
orçamentos nacionais e comunitários 
adequados terá de compensar os custos mais 
elevados incorridos nesses contratos. 
Espera-se um resultado geral positivo para a 
sociedade, em termos de custo-benefício, 
decorrente de uma redução dos impactos no 
ambiente e na saúde.

Or. de

Justificação

Os principais visados pela proposta são as administrações das colectividades locais e 
regionais. Os custos mais elevados que são de esperar representariam para as mesmas um 
encargo financeiro excessivo.
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Alteração apresentada por Willi Piecyk

Alteração 13
Artigo 1

A presente directiva estabelece que os 
Estados-Membros devem desenvolver 
acções adequadas para garantir que os 
organismos públicos celebrem contratos 
que permitam atingir uma determinada 
quota de veículos não poluentes. 

A presente directiva visa promover as
vendas de veículos não poluentes. Constitui 
um incentivo aos fabricantes para 
acelerarem o desenvolvimento de veículos 
com níveis mais moderados de consumo 
energético e de emissões poluentes.

Or. de

Justificação

Parece ser melhor princípio o carácter de voluntariado. Num caso análogo, referente à
Directiva 2003/30/CE relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros 
combustíveis renováveis nos transportes, já por uma vez o legislador comunitário optou por 
esta via.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle

Alteração 14
Artigo 1

A presente directiva estabelece que os 
Estados-Membros devem desenvolver 
acções adequadas para garantir que os 
organismos públicos celebrem contratos que 
permitam atingir uma determinada quota de 
veículos não poluentes. 

A presente directiva estabelece que os 
Estados-Membros devem desenvolver 
acções adequadas para garantir que os 
organismos públicos e os operadores de 
serviços de transporte que operam sob a 
sua concessão ou autorização celebrem 
contratos que permitam atingir uma 
determinada quota de veículos não poluentes 
contanto que o período de vigência dos 
contratos dos operadores subcontratados 
seja de, no mínimo, 8 anos.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 3°, também os prestadores de serviços contratados por
organismos públicos para prestar serviços de transporte devem incluir-se no âmbito de 
aplicação da presente directiva. Muitas vezes, os contratos dos operadores sub-contratados 
têm períodos de vigência consideravelmente mais curtos do que as concessões de rotas
acordadas pelas entidades adjudicantes e, por conseguinte, são frequentemente mais curtos 
do que os prazos legais de amortização. A amortização dos custos mais elevados no âmbito 
da norma VEA não seria possível dentro de períodos de vigência mais curtos e penalizaria 
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injustamente os operadores sub-contratados.

Alteração apresentada por Marta Vicenzi

Alteração 15
Artigo 2, alínea b)

b) "Veículo não poluente", um veículo de 
transporte rodoviário novo que satisfaz uma 
norma “VEA” (Veículo Ecológico 
Avançado), conforme definida na alínea c) 
do artigo 1° e quantificada no ponto 6.2.1 de 
anexo I da Directiva 2005/55/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho na sua 
versão actual. 

b) "Veículo não poluente", um veículo de 
transporte rodoviário novo que satisfaz uma 
norma “VEA” (Veículo Ecológico 
Avançado), conforme definida actualmente
na alínea c) do artigo 1° e quantificada no 
ponto 6.2.1 de anexo I da Directiva 
2005/55/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho na sua versão actual, que se limite 
aos parâmetros de avaliação do impacto 
ambiental, e, em versões ulteriores, 
estendida aos dados relativos à avaliação 
da eficiência energética. 

Or. it

Justificação

A definição de veículo não poluente dever ser reformulada por forma a ter em conta os 
parâmetros de eficiência energética e abranger as tecnologias inovadoras. Se se conservar a 
actual definição de VEA (Veículo Ecológico Avançado),a que se refere o artigo 2º, não se 
tomam em consideração os veículos que não produzem emissões tradicionais e permitem uma 
maior poupança de energia. Com efeito, as medidas de incentivo dos veículos não poluentes 
limitam-se aos motores a metano, única tecnologia alternativa que corresponde actualmente 
em grande medida à definição de VEA.

Alteração apresentada por Saïd El Khadraoui

Alteração 16
Artigo 2, alínea b)

b) "Veículo não poluente", um veículo de 
transporte rodoviário novo que satisfaz uma 
norma “VEA” (Veículo Ecológico 
Avançado), conforme definida na alínea c) 
do artigo 1° e quantificada no ponto 6.2.1 de 
anexo I da Directiva 2005/55/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho na sua 
versão actual. 

b) "Veículo não poluente", um veículo de 
transporte rodoviário que satisfaz uma 
norma “VEA” (Veículo Ecológico 
Avançado), conforme definida na alínea c) 
do artigo 1° e quantificada no ponto 6.2.1 de 
anexo I da Directiva 2005/55/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho na sua 
versão actual ou que satisfaz uma norma 
equivalente ou superior.
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Or. en

Justificação

Os organismos públicos não devem ser unicamente autorizados a comprar veículos novos, 
mas também veículos usados reequipados com tecnologias que os tornem tanto ou menos 
poluentes do que os VEA. Esta medida é igualmente susceptível de incentivar o mercado a 
utilizar tecnologias de reequipamento que atingem os mesmos ou melhores resultados no que 
diz respeito à redução da poluição provocada pelos veículos.

Alteração apresentada por Reinhard Rack

Alteração 17
Artigo 3

Os Estados-Membros velarão por que 25%
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5 
toneladas, dos organismos públicos e 
operadores que prestam serviços de 
transporte sob concessão ou autorização de 
um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

Os Estados-Membros velarão por que 10%
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5 
toneladas, dos organismos públicos e 
operadores que prestam serviços de 
transporte sob concessão ou autorização de 
um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

Or. de

Alteração apresentada por Willi Piecyk

Alteração 18
Artigo 3

Os Estados-Membros velarão por que 25% 
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5 
toneladas, dos organismos públicos e 
operadores que prestam serviços de 
transporte sob concessão ou autorização de 

Os Estados-Membros devem envidar 
esforços por que 25% das aquisições ou 
locações financeiras anuais de veículos de 
transporte rodoviário, com uma massa 
máxima em carga tecnicamente admissível 
superior a 3,5 toneladas, dos organismos 
públicos e operadores que prestam serviços 
de transporte sob concessão ou autorização 
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um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

de um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

Or. de

Justificação

Parece ser melhor princípio o carácter de voluntariado. Num caso análogo, referente à 
Directiva 2003/30/CE relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros 
combustíveis renováveis nos transportes, já por uma vez o legislador comunitário optou por 
esta via.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle

Alteração 19
Artigo 3

Os Estados-Membros velarão por que 25% 
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5 
toneladas, dos organismos públicos e 
operadores que prestam serviços de 
transporte sob concessão ou autorização de 
um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

Os Estados-Membros velarão por que 25% 
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5 
toneladas, dos organismos públicos e 
operadores que prestam serviços de 
transporte sob concessão ou autorização de 
um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º. A primeira frase é exclusivamente
aplicável sob a condição de se encontrarem 
disponíveis no mercado automóvel 
europeu, ao preço de mercado, além dos 
veículos a gás natural, igualmente veículos 
a gasóleo, na acepção do artigo 2°.

Or. de

Justificação

Actualmente, não é possível encontrar no mercado automóvel europeu, ao preço de mercado, 
autocarros a gasóleo que cumpram a norma VEA. Tal representaria um tratamento 
preferencial, unilateral e legalmente prescrito do sector do gás natural e uma intervenção 
abusiva no mercado.
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle

Alteração 20
Artigo 3

Os Estados-Membros velarão por que 25% 
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5
toneladas, dos organismos públicos e 
operadores que prestam serviços de 
transporte sob concessão ou autorização de 
um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

Os Estados-Membros velarão por que 25% 
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5 
toneladas, dos organismos públicos na 
acepção do artigo 1° e operadores que 
prestam serviços de transporte sob 
concessão ou autorização de um organismo 
público, seguidamente designados 
operadores, sejam de veículos não poluentes 
conforme definidos no artigo 2º.

Or. de

Justificação

O artigo 3° prejudica fortemente as pequenas empresas, visto que uma quota de 25% tem 
maiores consequências para as mesmas do que para as médias e grandes empresas. As 
pequenas empresas (com menos de 50 trabalhadores, o que implica que, em média, possuem
menos de 40 veículos) não adquirem mais do que um veículo por ano, o que significa que, 
tomando em consideração o prazo de amortização legal de nove anos, tal constituiria uma 
distorção da concorrência sustentada pela legislação, que afectaria as pequenas empresas.

Alteração apresentada por Reinhard Rack

Alteração 21
Artigo 3

Os Estados-Membros velarão por que 25% 
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5 
toneladas, dos organismos públicos e 
operadores que prestam serviços de 
transporte sob concessão ou autorização de 
um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

Os Estados-Membros velarão por que 25% 
das aquisições ou locações financeiras 
anuais de veículos de transporte rodoviário, 
com uma massa máxima em carga 
tecnicamente admissível superior a 3,5 
toneladas, dos organismos públicos e 
operadores na acepção do artigo 1° que 
prestam serviços de transporte sob 
concessão ou autorização de um organismo 
público, seguidamente designados 
operadores, sejam de veículos não poluentes 
conforme definidos no artigo 2º.
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Or. de

Justificação

O artigo 3° prejudica fortemente as pequenas empresas, visto que uma quota de 25% tem 
maiores consequências para as mesmas do que para as médias e grandes empresas. As 
pequenas empresas não adquirem mais do que um veículo por ano, pelo que uma quota de 
25% representaria uma quota obrigatória de 100% para estas empresas. As pequenas 
empresas seriam obrigadas a adquirir constantemente veículos novos e dispendiosos 
enquanto as médias e grandes empresas apenas seriam obrigadas a respeitar uma quota de 
25% de veículos novos. Tal constituiria uma distorção da concorrência sustentada pela 
legislação, que afectaria as pequenas empresas.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 22
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros das Regiões 
Ultraperiféricas referidas no nº 2 do artigo 
299º do Tratado poderão adoptar 
disposições transitórias aplicáveis por prazo 
não superior a 2 anos para a aplicação 
desta Directiva.

Or. pt

Justificação

O aditamento ao articulado do artigo 3º visa:

1) aplicar o disposto no nº 2 do artigo 299° do Tratado e

2) permitir a eficaz aplicação desta Directiva nas Regiões Ultraperiféricas (RUP) através de 
uma redução dos custos especialmente acrescidos que caracterizam o sector dos transportes 
nas RUP, em resultado dos constrangimentos permanentes sob os quais estas regiões 
portuguesas, espanholas e francesas se encontram.

Alteração apresentada por Reinhard Rack

Alteração 23
Artigo 3, parágrafo 1 ter (novo)

1 ter. O parágrafo 1 não é aplicável às 
pequenas empresas.
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Or. de

Justificação

O artigo 3° prejudica fortemente as pequenas empresas, visto que uma quota de 25% tem 
maiores consequências para as mesmas do que para as médias e grandes empresas. As 
pequenas empresas não adquirem mais do que um veículo por ano, pelo que uma quota de 
25% representaria uma quota obrigatória de 100% para estas empresas. As pequenas 
empresas seriam obrigadas a adquirir constantemente veículos novos e dispendiosos 
enquanto as médias e grandes empresas apenas seriam obrigadas a respeitar uma quota de 
25% de veículos novos. Tal constituiria uma distorção da concorrência sustentada pela 
legislação, que afectaria as pequenas empresas.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle

Alteração 24
Artigo 3, parágrafo 1 quater (novo)

1 quater. O parágrafo 1 não é aplicável às 
pequenas empresas (i.e., com menos de 50 
trabalhadores).

Or. de

Justificação

O artigo 3° prejudica fortemente as pequenas empresas, visto que uma quota de 25% tem 
maiores consequências para as mesmas do que para as médias e grandes empresas. As 
pequenas empresas (com menos de 50 trabalhadores, o que implica que, em média, possuem 
menos de 40 veículos) não adquirem mais do que um veículo por ano, o que significa que, 
tomando em consideração o prazo de amortização legal de nove anos, tal constituiria uma 
distorção da concorrência sustentada pela legislação, que afectaria as pequenas empresas.

Alteração apresentada por Marta Vicenzi

Alteração 25
Artigo 4, nº 1

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

1. A definição de veículo não poluente 
estabelecida na alínea b) do artigo 2° pode 
ser oportunamente adaptada ao progresso 
técnico e alargada às tecnologias 
alternativas, de acordo com o procedimento 
estabelecido no nº 2 do artigo 6°. A 
definição de veículo não poluente deve ter 
em conta, para além dos parâmetros de 
impacto ambiental, os dados relativos à 
eficiência energética.

Or. it
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Justificação

A definição de veículo não poluente deve ser reformulada por forma a ter em conta os 
parâmetros de eficiência energética e abranger as tecnologias inovadoras, segundo as 
orientações da política europeia de energia e a legislação comunitária em matéria de 
combustíveis alternativos. Se se limitar a definição ao VEA (Veículo Ecológico Avançado), 
não se tomam em consideração os veículos que não produzem emissões tradicionais e 
permitem uma maior poupança de energia.

Alteração apresentada por Bogusław Liberadzki

Alteração 26
Artigo 6, nº 1

1. Anualmente e com efeito a partir da data 
referida no nº 1 do artigo 7°, os 
Estados-Membros compilarão, relativamente 
ao ano civil em causa, as estatísticas sobre 
os números e quotas relativas da aquisição 
ou locação financeira de veículos ecológicos 
avançados por parte dos organismos 
públicos ou dos operadores.

1. Anualmente e com efeito a partir da data 
referida no nº 1 do artigo 7°, os 
Estados-Membros compilarão, relativamente 
ao ano civil em causa, as estatísticas sobre 
os números de cada tipo de veículo 
(autocarros e veículos comerciais) e quotas 
relativas da aquisição ou locação financeira 
de veículos ecológicos avançados por parte 
dos organismos públicos ou dos operadores.

Or. pl

Justificação

A alteração visa criar a possibilidade de analisar com maior precisão o grau da transposição 
desta directiva.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 27
Artigo 6, nº 1

1. Anualmente e com efeito a partir da data 
referida no nº 1 do artigo 7°, os Estados-
Membros compilarão, relativamente ao ano 
civil em causa, as estatísticas sobre os 
números e quotas relativas da aquisição ou 
locação financeira de veículos ecológicos 
avançados por parte dos organismos 
públicos ou dos operadores. Os 
Estados-Membros comunicarão anualmente
à Comissão essas informações, o mais tardar 

1. De dois em dois anos e com efeito a partir 
da data referida no nº 1 do artigo 7°, os 
Estados-Membros compilarão, relativamente 
ao ano civil em causa, as estatísticas sobre 
os números e quotas relativas da aquisição 
ou locação financeira de veículos ecológicos 
avançados por parte dos organismos 
públicos ou dos operadores. Os Estados-
Membros comunicarão de dois em dois anos
à Comissão essas informações, o mais tardar 
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até 30 de Setembro. até 30 de Setembro.

Or. pt

Justificação

A alteração visa garantir a aplicabilidade das disposições contidas neste artigo, sem 
aumentar os requisitos burocráticos inerentes à aplicação do mesmo.

Alteração apresentada por Willi Piecyk

Alteração 28
Artigo 6, nº 2

2. Com base nessas informações, a 
Comissão preparará um relatório anual sobre 
o cumprimento dos requisitos estabelecidos 
na presente directiva. 

2. Com base nessas informações, a 
Comissão preparará um relatório anual sobre 
o cumprimento das sugestões contidas na 
presente directiva. 

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

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

Or. de

Justificação

Parece ser melhor princípio o carácter de voluntariado. Num caso análogo, referente à 
Directiva 2003/30/CE relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros 
combustíveis renováveis nos transportes, já por uma vez o legislador comunitário optou por 
esta via..
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Alteração apresentada por Willi Piecyk

Alteração 29
Artigo 7, nº 1

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar 12 meses após a data estabelecida no 
artigo 8º. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Suprimido

Quando os Estados-Membros adoptarem 
tais disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando 
da sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência serão adoptadas pelos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Parece ser melhor princípio o carácter de voluntariado. Num caso análogo, referente à 
Directiva 2003/30/CE relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros 
combustíveis renováveis nos transportes, já por uma vez o legislador comunitário optou por 
esta via.


