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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 10
Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta da Comissão.

Or. de

Justificação

A directiva relativa à promoção de veículos não poluentes não terá nenhum efeito 
significativo para o combate à poluição do ar ou a realização de objectivos de protecção 
climática. O âmbito de aplicação é relativamente restrito (8,25% do mercado) e os veículos 
visados não estão disponíveis em grande escala. Além disso, a norma Euro 5, quase idêntico 
à norma EEV, entrará em vigor em 2008/2009. A norma EEV provocará custos 
suplementares consideráveis, desproporcionados em relação ao benefício visado. 
Seria mais oportuno e menos dispendioso promover uma norma Euro 6 ambiciosa, aplicável 
em grande escala, que provocaria uma melhoria duradoura da qualidade do ar.

Alteração apresentada por Matthias Groote, Jutta D. Haug

Alteração 11
Proposta de rejeição
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O Parlamento Europeu rejeita a proposta da Comissão.
Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não terá nenhum efeito significativo para o combate à poluição do 
ar ou a realização de objectivos de protecção climática. Os veículos estão sujeitos às 
prescrições ambientais da norma Euro 5, que entrará igualmente em vigor em 2008. 
Deveria considerar-se uma tal proposta apenas quando se dispuser dos valores-limite da 
norma Euro 6. A instauração de diferentes etapas intermédias mais não faz que causar 
insegurança e também não é oportuna do ponto de vista da política do ambiente. Além disso, 
não se pode esperar de uma directiva que prescreve a aquisição de uma quota de veículos 
particularmente ecológicos, que não existe no mercado, que dê o impulso necessário para 
uma evolução da indústria automóvel. A directiva apenas incidirá em menos de 10% dos 
veículos a adquirir, o que significa que os enormes custos suplementares a cargo das 
comunas seriam desproporcionados em relação ao resultado.

Projecto de resolução legislativa

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 12
Nº 1 bis (novo)

1 bis. Convida o Conselho a não adoptar uma posição comum e a Comissão a retirar a sua 
proposta;

Or. de

Alteração apresentada por Matthias Groote, Jutta D. Haug

Alteração 13
Nº 1 bis (novo)

1 bis. Convida o Conselho a não adoptar uma posição comum e a Comissão a retirar a sua 
proposta;

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não terá nenhum efeito notável para o combate à poluição do ar ou 
a realização de objectivos de protecção climática. Os veículos estão sujeitos às prescrições 
ambientais da norma Euro 5, que entrará igualmente em vigor em 2008. Apenas se deveria 
considerar uma tal proposta quando se dispuser dos valores-limite da norma Euro 6. A 
instauração de diferentes etapas intermédias mais não faz que causar insegurança e também 
não é oportuna do ponto de vista da política do ambiente. Além disso, não se pode esperar de 
uma directiva que prescreve a aquisição de uma quota de veículos particularmente 
ecológicos, que não existe no mercado, que dê o impulso necessário para uma evolução da 
indústria automóvel. A directiva apenas incidirá em menos de 10% dos veículos a adquirir, o 
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que significa que os enormes custos suplementares a cargo das comunas seriam 
desproporcionados em relação ao resultado.

Proposta de directiva

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 14
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 
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.

(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 
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 que 
respeita a veículos utilitários pesados. No 
entanto, deve ser prevista a possibilidade de 
alteração dessa definição a fim de tomar em 
consideração os últimos progressos técnicos.

Or. en

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 15
Considerando 9

(9) Os veículos com baixo consumo de 
energia ou que utilizem combustíveis 
alternativos, incluindo os biocombustíveis, 

(9) Os veículos com baixo consumo de 
energia ou que utilizem combustíveis 
alternativos, incluindo os biocombustíveis, 
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gás natural, GPL ou hidrogénio, e diferentes 
tecnologias, incluindo sistemas eléctricos ou 
híbridos de combustão/eléctricos, podem 
contribuir para a redução das emissões e da 
poluição.

gás natural, GPL ou hidrogénio, e diferentes 
tecnologias, incluindo sistemas eléctricos ou 
híbridos de combustão/eléctricos, podem 
contribuir para a redução das emissões e da 
poluição, que se traduz numa melhoria da 
qualidade do ar e por conseguinte, em 
especial, num aumento considerável da 
qualidade de vida nas cidades, que é um 
objectivo da Comunidade Europeia, de 
acordo com o artigo 2º do Tratado.

Or. de

Justificação

Esta alteração especifica que, graças à aquisição de veículos mais ecológicos que deve 
decorrer da directiva, a Comunidade poderá realizar o objectivo da melhoria da qualidade 
do ambiente e do aumento da qualidade de vida que o artigo 2º do Tratado CE lhe impõe.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 16
Considerando 10

(10) A obrigação em matéria de celebração 
de contratos para veículos não poluentes 
deveria contribuir para reduzir a poluição e o 
consumo de energia e favorecer uma 
introdução mais rápida no mercado das 
tecnologias para estes veículos.

(10) A promoção em matéria de celebração 
de contratos para veículos não poluentes 
deveria contribuir para reduzir a poluição e o 
consumo de energia e favorecer uma 
introdução mais rápida no mercado das 
tecnologias para estes veículos.

Or. de

Justificação

Seria necessário abster-se de obrigar os fornecedores de organismos públicos a adquirir 
veículos particularmente não poluentes. 

Uma regulamentação mais flexível permite melhor ter em conta a disponibilidade real destes 
veículos, que não existem ainda em grande escala, bem como as especificidades locais e as 
possibilidades financeiras.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 17
Considerando 10

(10) A obrigação em matéria de celebração 
de contratos para veículos não poluentes 
deveria contribuir para reduzir a poluição e o 

(10) A aquisição progressiva de veículos 
não poluentes deveria contribuir para reduzir 
a poluição e o consumo de energia e 
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consumo de energia e favorecer uma 
introdução mais rápida no mercado das 
tecnologias para estes veículos.

favorecer uma introdução mais rápida no 
mercado das tecnologias para estes veículos.

Or. pl

Justificação
Tendo em conta as possibilidades financeiras dos novos Estados-Membros da União 
Europeia, a proposta de uma aquisição progressiva de veículos não poluentes é mais 
facilmente aceitável e realizável.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 18
Considerando 10

(10) A obrigação em matéria de celebração 
de contratos para veículos não poluentes 
deveria contribuir para reduzir a poluição e 
o consumo de energia e favorecer uma 
introdução mais rápida no mercado das 
tecnologias para estes veículos.

(10) A aquisição de veículos não poluentes 
contribui para reduzir a poluição e o 
consumo de energia e favorece uma 
introdução mais rápida no mercado das 
tecnologias para estes veículos. Por isso 
deveria ser fomentada numa base 
voluntária quer no sector público quer no 
sector privado.

Or. en

Justificação
Conviria promover activamente a aquisição de veículos não poluentes em todos os sectores, 
incluindo os poderes públicos, a indústria e os agregados familiares, de modo a estimular 
uma grande procura de veículos não poluentes. A criação de um mercado forte permitirá à
indústria produzir estes veículos em maior escala e torná-los mais acessíveis.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 19
Considerando 11

(11) A presente directiva não impede que os 
Estados-Membros promovam também a 
adjudicação de contratos para veículos com 
um desempenho ambiental avançado nas 
categorias de massa inferior a 3,5 
toneladas, dando preferência às últimas 
normas Euro relativas a emissões poluentes 
de acordo com a Directiva 70/220/CEE e, 
na categoria de automóveis de passageiros, 
a veículos com emissões de CO2 inferiores 
a 120 g/km, tomando em consideração 
todas as tecnologias de veículos, incluindo 

Suprimido
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as que utilizem gasolina e gasóleo, bem 
como tecnologias e combustíveis 
alternativos, como os biocombustíveis, o 
gás natural, o GPL, o hidrogénio e sistemas 
de propulsão eléctricos ou híbridos de 
combustão/eléctricos.

Or. pl

Justificação

Estimular a aquisição de veículos que pertencem às categorias apresentadas nestes termos
pode dar origem a corrupção pois significa promover uma ou outra empresa.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 20
Considerando 11

(11) A presente directiva não impede que os 
Estados-Membros promovam também a 
adjudicação de contratos para veículos com 
um desempenho ambiental avançado nas 
categorias de massa inferior a 3,5 toneladas, 
dando preferência às últimas normas Euro 
relativas a emissões poluentes de acordo 
com a Directiva 70/220/CEE e, na categoria 
de automóveis de passageiros, a veículos 
com emissões de CO2 inferiores a 120 g/km, 
tomando em consideração todas as 
tecnologias de veículos, incluindo as que 
utilizem gasolina e gasóleo, bem como 
tecnologias e combustíveis alternativos, 
como os biocombustíveis, o gás natural, o 
GPL, o hidrogénio e sistemas de propulsão 
eléctricos ou híbridos de 
combustão/eléctricos.

(11) A presente directiva exige também que 
os Estados-Membros promovam a 
adjudicação de contratos para veículos com 
um desempenho ambiental avançado nas 
categorias de massa inferior a 3,5 toneladas, 
dando preferência às últimas normas Euro 
relativas a emissões poluentes de acordo 
com a Directiva 70/220/CEE e, na categoria 
de automóveis de passageiros, a veículos 
com emissões de CO2 inferiores a 120 g/km
até 2010 e a 100g/km posteriormente, 
tomando em consideração todas as 
tecnologias de veículos, incluindo as que 
utilizem gasolina e gasóleo, bem como 
tecnologias e combustíveis alternativos, 
como os biocombustíveis, o gás natural, o 
GPL, o hidrogénio e sistemas de propulsão 
eléctricos ou híbridos de 
combustão/eléctricos.

Or. en

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 21
Considerando 12

(12) As obrigações de aquisição ou locação 
financeira de veículos deveriam ser 
aplicadas de modo similar a todos os 

(12) Os incentivos à aquisição ou locação 
financeira de veículos deveriam ser 
aplicados de modo similar a todos os 
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prestadores de serviços de transporte 
público.

prestadores de serviços de transporte 
público.

Or. de

Justificação

Seria necessário abster-se de obrigar os fornecedores de organismos públicos a adquirir 
veículos particularmente não poluentes.
Uma regulamentação mais flexível permite melhor ter em conta a disponibilidade real destes 
veículos, que não existem ainda em grande escala, bem como as especificidades locais e as 
possibilidades financeiras.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 22
Considerando 12

(12) As obrigações de aquisição ou locação 
financeira de veículos deveriam ser 
aplicadas de modo similar a todos os 
prestadores de serviços de transporte 
público.

(12) Os incentivos à aquisição ou locação 
financeira de veículos não poluentes 
deveriam ser aplicados de modo similar a 
todos os prestadores de serviços de 
transporte público.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração que incide no artigo 3º.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 23
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. Por isso a criação de uma 
procura pioneira 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.

Or. de
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Justificação

Pelas razões já citadas na justificação da alteração 3, relativa ao considerando 10, não é 
conveniente impor uma procura mínima com base numa regulamentação vinculativa. 
Contudo, as recomendações pertinentes deveriam dar um impulso positivo para a 
comercialização dos veículos em causa.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 24
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 nacionais e 
comunitários adequados como os Fundos 
Estruturais e o Fundo de Coesão deve
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

Apenas deverá ser possível atingir o objectivo de promover a aquisição de uma certa quota 
de veículos ecológicos se os organismos públicos forem apoiados por sistemas de incentivo. 
Para esse fim serão necessárias compensações provenientes dos programas de ajuda 
pertinentes.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 25
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 

(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 deve 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 
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dos impactos no ambiente e na saúde. dos impactos no ambiente e na saúde.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia sublinha justamente o risco de que a compra de veículos muito mais 
dispendiosos reduza a competitividade dos transportes colectivos em comparação com outros 
modos de transporte e agrave os orçamentos municipais e regionais já 'apertados'. Além 
disso, as instâncias europeias e nacionais deveriam oferecer estímulos financeiros às 
autoridades locais e regionais para a compra de veículos não poluentes.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 26
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.

Os Estados-Membros são convidados a
desenvolver acções adequadas para 
incentivar a aquisição pelos organismos 
públicos de veículos não poluentes.

Or. de

Justificação

Não é conveniente impor obrigações aos Estados-Membros. O instrumento mais flexível da 
recomendação permitiria aquisições de veículos não poluentes tendo em conta as 
disponibilidades reais, as especificidades locais e as possibilidades financeiras. As medidas 
que as autoridades públicas podem tomar deveriam constituir sistemas de estímulo que 
incentivem as autoridades públicas a adquirir veículos ecológicos na acepção do presente 
texto.

Alteração apresentada por Matthias Groote, Jutta D. Haug

Alteração 27
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 recomenda aos
Estados-Membros que desenvolvam acções 
adequadas que possam contribuir para que 
os organismos públicos insistam 
particularmente na aquisição de veículos 
não poluentes nos contratos que celebrarem.
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.

Or. de

Justificação

Não é conveniente impor obrigações aos Estados-Membros e, portanto, impor uma quota 
obrigatória de aquisição de veículos particularmente ecológicos (EEV) de acordo com a 
Directiva 2005/55/CE. Tendo em conta as condições de utilização muito diversas destes 
veículos e o facto de ainda não estarem disponíveis no mercado, não se afigura oportuno 
impor a aquisição de uma quota determinada.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 28
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 incentiva os 
Estados-Membros a desenvolver acções 
adequadas para garantir que os organismos 
públicos e o sector privado celebrem 
contratos que permitam atingir uma 
determinada quota de veículos não 
poluentes.

Or. en

Justificação

A instauração de uma quota obrigatória de 25% de aquisição de veículos não poluentes 
implica custos adicionais consideráveis para as autoridades locais e regionais. Pode ser 
prejudicial para a competitividade dos transportes colectivos impor-lhes a compra de 
veículos mais dispendiosos. Portanto, uma abordagem voluntária contribuiria melhor para a 
realização dos objectivos da directiva. Além disso, o sector privado deveria igualmente ser 
incentivado a comprar veículos não poluentes. Tal teria um impacto ainda maior e criaria 
condições de concorrência iguais para o sector público e privado.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 29
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) 

b) "Veículo utilitário pesado não poluente", 
um veículo de transporte rodoviário novo 
que satisfaz uma norma “VEA” (Veículo 
Ecológico Avançado), conforme definida na 
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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.

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.

Or. en

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 30
Artigo 2, alínea b bis (nova)

(b bis) "Veículo de transporte de 
passageiros não poluente", um veículo de 
transporte de passageiros novo que satisfaz 
a mais recente norma Euro de emissão de 
poluentes, de acordo com a Directiva 
70/220/CEE, com emissões de CO2
inferiores a 120g/Km até 2010 e a 100g/Km 
posteriormente. 

Or. en

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 31
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 criarão incentivos 
para que o sector público e o sector privado 
atinjam uma quota indicativa a fim de 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, sejam de veículos não poluentes 
conforme definidos no artigo 2º.

Or. en

Justificação

Conviria incentivar activamente todos os sectores, numa base voluntária, a comprar 25% de 
veículos não poluentes. Actualmente, os veículos não poluentes são muito mais dispendiosos 
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que os veículos clássicos. Os Estados-Membros deveriam elaborar medidas voluntárias para 
incentivar todos os sectores a comprar veículos não poluentes numa base voluntária.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 32
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 o 
aumento gradual da quota de veículos não 
poluentes conforme definidos no artigo 2º 
no total 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. pl

Justificação

Tendo em conta as possibilidades financeiras dos novos Estados-Membros da União 
Europeia, a proposta de uma aquisição progressiva de veículos não poluentes é mais 
facilmente aceitável e realizável.

Alteração apresentada por Matthias Groote, Jutta D. Haug

Alteração 33
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 

Recomenda-se aos Estados-Membros que 
tomem as medidas adequadas que 
contribuam para 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 
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artigo 2º. não poluentes conforme definidos no 
artigo 2º.

Or. de

Justificação

Esta alteração dá seguimento às precedentes. O incentivo à aquisição de veículos não 
poluentes deveria ter lugar numa base voluntária.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 34
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 esforçar-se-ão 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.

Or. de

Justificação

O respeito da quota de 25% de aquisição de veículos não poluentes deveria inicialmente ser 
um objectivo, não uma prescrição obrigatória. Com efeito, tendo em conta a 
indisponibilidade das tecnologias indispensáveis nos diferentes sectores da indústria de 
construção de veículos, bem como a necessidade de ter em conta as especificidades 
respectivas, convém utilizar o instrumento mais flexível da recomendação. 

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 35
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que uma quota de 50% dos veículos de 
transporte de passageiros que é adquirido, 
por compra ou locação financeira, num 
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dado ano pelos organismos públicos e pelos 
operadores que prestam serviços de 
transporte sob concessão ou contrato de
organismos públicos, a seguir designados
operadores, serão veículos não poluentes 
tal como definidos no artigo 2º. 

Or. en

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 36
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 adaptada ao progresso técnico de acordo 
com o procedimento estabelecido no nº 2 do 
artigo 5°. 

Or. de

Justificação

Correcção de um erro de redacção: o processo visado é o do artigo 5º, nº 2, e não o do artigo 
6º, nº 2.

Alteração apresentada por Matthias Groote, Jutta D. Haug

Alteração 37
Artigo 5

1. A Comissão é assistida por um comité. Suprimido
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5º e 7º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se 
em conta o disposto no seu artigo 8º. 
O período previsto no nº 6 do artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE é fixado em ... [não 
pode exceder 3 meses].
3. O comité aprovará o seu regulamento 
interno.

Or. de

Justificação

É inútil que a Comissão seja assistida por um Comité. Renunciando a este, diminuem-se além 
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disso os encargos administrativos.

Alteração apresentada por Matthias Groote, Jutta D. Haug

Alteração 38
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.

Suprimido

Os Estados-Membros comunicarão 
anualmente à Comissão essas informações, 
o mais tardar até 30 de Setembro.

Or. de

Justificação

Redução dos encargos administrativos.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 39
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 dois 
anos após a data referida no nº 1 do artigo 
7°, os Estados Membros compilarão, 
relativamente ao ano civil em causa, uma 
estatística sobre os números e quotas 
relativas da aquisição ou locação financeira 
de veículos ecológicos avançados por parte 
dos organismos públicos ou dos operadores, 
sobre o actual valor médio EURO das 
frotas de veículos e sua variação anual.

Os Estados-Membros comunicarão 
anualmente à Comissão essas informações, 
o mais tardar até 30 de Setembro.

Or. de
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Justificação

As estatísticas deveriam indicar que progressos foram realizados no que diz respeito à 
aquisição de veículos ecológicos bem como no que diz respeito à renovação das frotas. 

O prazo de dois anos para a produção das estatísticas tem em conta o objectivo fundamental 
de desburocratização e desregulamentação.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 40
Artigo 6, nº 1, paragrafo 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 e quotas relativas da aquisição ou 
locação financeira de veículos ecológicos 
avançados por parte dos organismos 
públicos.

Or. pl

Justificação

Os operadores (ditos "small business") que dispõem de um ou dois veículos e decidem 
adquirir novos, por compra ou locação financeira, são obrigados, no plano administrativo e 
de acordo com a presente directiva (COM (2005) 0634 final), a adquirir veículos não 
poluentes, frequentemente mais caros. 

A proposta, na sua forma actual, é contrária ao princípio da livre concorrência no mercado 
comunitário, na medida em que os operadores económicos mais importantes podem fazer 
suportar aos consumidores as despesas geradas pela aquisição de veículos não poluentes, 
enquanto os pequenos operadores, forçados a sacrificar a sua liquidez, correm o risco de 
declinar.

Alteração apresentada por Matthias Groote, Jutta D. Haug

Alteração 41
Artigo 6, nº 2

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

2. 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 
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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.

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 das 
medidas tomadas pelos Estados-Membros e 
a necessidade de outras acções e apresentará 
as propostas adequadas, especialmente sobre 
a introdução da obrigação de aquisição de
veículos não poluentes.

Or. de

Justificação

Esta alteração dá seguimento aos precedentes. Medida de redução das despesas 
administrativas.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 42
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 nas informações dos 
Estados-Membros visadas no nº 1 do artigo 
6º, e o mais tardar três anos após a data 
referida no nº 1 do artigo 7º, a Comissão 
preparará um relatório sobre a aplicação da 
directiva. O relatório avaliará os efeitos da 
presente directiva, das medidas tomadas 
pelos Estados-Membros, a necessidade de 
outras acções e apresentará as propostas 
adequadas, especialmente sobre a 
introdução da obrigação de aquisição de
veículos não poluentes.

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 
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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.

Or. de

Justificação

Em função dos progressos realizados e da evolução do mercado, novas medidas podem ser 
tomadas, como a instauração de uma obrigação. 

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 43
Artigo 6, nº 2, parágrafo 2

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 o 
alargamento do incentivo 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.

Or. en

Justificação

A introdução de obrigações provocaria custos adicionais consideráveis para as autoridades 
locais e regionais; portanto, deve haver estímulos ao aumento da aquisição de veículos não 
poluentes, mas numa base voluntária e com meios financeiros suficientes.


