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Alteração 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Proposta de directiva

Alteração

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. de

Justificação

A proposta colide com o princípio de uma economia de mercado livre e interfere 
substancialmente nas opções das autarquias em matéria de aquisições.  Além disso, a 
proposta revista ignora a posição aprovada pelas comissões (A6-0232/2006) em 29 de Junho 
de 2006.

Alteração 13
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A presente directiva visa orientar o 
mercado para veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes e, em 
particular - atendendo ao considerável 
impacto ambiental desta medida -, influir 
no mercado dos veículos normalizados 
produzidos em maiores quantidades, tais 
como automóveis de passageiros, 
autocarros, camiões e outros. Não se 
destina, portanto, a influir nas decisões 
relativas à aquisição de veículos para a 
prestação de serviços de emergência ou 
outros veículos altamente especializados.

Or. en

Justificação

Os veículos de emergência e outros veículos altamente especializados são caros e produzidos 
em pequenas quantidades, o que significa que não são efectivamente "dinamizadores do 
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mercado".

Alteração 14
Inés Ayala Sender

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.

Or. es

Alteração 15
Anja Weisgerber

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 poderia assegurar economias de 
escala que permitissem reduções dos 
custos.

Or. de

Justificação

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ 
Nachfrage sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der 
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Kommission offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern 
auch die Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr 
unterschiedlichen Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise 
oder der Preiselastizität der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Alteração 16
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O maior impacto no mercado, 
juntamente com a melhor relação 
custo/benefício, é obtido através da 
inclusão obrigatória dos custos incorridos 
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 para 
serviços de transporte público.

(13) Um impacto no mercado, juntamente 
com a melhor relação custo/benefício, 
podem ser obtidos através da inclusão dos 
custos incorridos 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 para serviços de 
transporte público.

Or. de

Justificação

O pressuposto da Comissão de que o maior impacto no mercado, juntamente com a melhor 
relação custo-benefício, seriam alcançados pela 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, oculta critérios de adjudicação de índole económica 
como, por exemplo, os custos de manutenção. Os critérios ambientais referidos na proposta 
revista assumem importância somente secundária para efeito de aquisição de veículos não 
poluentes e energeticamente eficientes.

Alteração 17
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A inclusão do consumo de energia, 
das emissões de CO2 e das emissões 

(14) A inclusão do consumo de energia, 
das emissões de CO2 e das emissões 
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poluentes nos critérios de adjudicação não 
impõe custos totais mais elevados, 
limitando-se a tomar antecipadamente em 
consideração os custos a assumir ao longo 
da vida do veículo na decisão de aquisição.
Em complemento à legislação em matéria 
de normas de emissões Euro, que fixa 
limites máximos de emissão, esta 
abordagem quantifica monetariamente as
emissões poluentes reais e não implica a 
fixação de normas adicionais. 

poluentes nos critérios de adjudicação 
possibilita  que se tomem antecipadamente 
em consideração os custos a assumir ao 
longo da vida do veículo na decisão de 
aquisição. Em complemento à legislação 
em matéria de normas de emissões Euro, 
que fixa limites máximos de emissão, esta 
abordagem quantifica monetariamente as 
emissões poluentes reais e não implica a 
fixação de normas adicionais.

Or. de

Justificação

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten 
anfallen, trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs 
abhängt (z.B. Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; 
Einsatz in Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche 
Verwaltungsaufwand bei einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, 
der CO2-Emissionen und der Schadstoffemissionen können durchaus höhere 
Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen bei den Ticketpreisen führen.

Alteração 18
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O estudo ExternE, o Programa Ar 
Limpo para a Europa (CAFE) da Comissão 
e o estudo HEATCO forneceram 
informações sobre os custos das emissões 
de CO2, NOx, hidrocarbonetos não 
metânicos e partículas. Os custos são 
expressos em valor actual a fim de não 
complicar o procedimento de adjudicação.

(15) O estudo ExternE, o Programa Ar 
Limpo para a Europa (CAFE) da Comissão 
e o estudo HEATCO forneceram 
informações sobre os custos das emissões 
de CO2, NOx, hidrocarbonetos não 
metânicos e partículas. No entanto, há que 
fazer uma distinção entre os gases com 
efeitos de estufa e as substâncias tóxicas, 
pois, neste último caso, estar-se-ia a 
atribuir um valor monetário à saúde 
humana.

Or. en
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Alteração 19
Glenis Willmott

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário deixar claro que podem ser utilizados outros critérios e métodos para além dos 
especificados na presente directiva. Por conseguinte, este considerando foi alterado e aditado 
ao dispositivo principal da directiva enquanto novo artigo após o artigo 4.º.

Alteração 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Or. en
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Justificação

A atribuição de prioridade a critérios de adjudicação é da responsabilidade de cada 
autoridade que procede à aquisição de veículos. A directiva deveria especificar que é deixada 
flexibilidade às autoridades públicas no que se refere ao procedimento de aquisição a 
aplicar, bem como em relação ao peso a atribuir ao critério dos custos inerentes ao tempo de 
vida do veículo nas decisões finais.

Alteração 21
Anja Weisgerber

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) A aplicação voluntária 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.

Or. de

Justificação

Para obviar a uma infracção ao princípio de subsidiariedade, na acepção que lhe é dada 
pelo disposto no artigo 5.º do Tratado CE, a União Europeia não pode impor a aplicação 
obrigatória de critérios na aquisição de veículos não poluentes e energeticamente eficientes.  
A inclusão obrigatória dos custos do consumo de energia, das emissões de CO2 e das 
emissões poluentes como critérios de adjudicação colide com as directivas gerais da UE em 
matéria de adjudicação de contratos.

Alteração 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Não serão aplicados valores-limite 
inferiores aos consignados para as 
Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE.  



AM\726332PT.doc 9/41 PE407.696v01-00

PT

Or. de

Justificação

Cumpre deixar claro que os valores-limite mínimos também terão de vigorar para efeito de 
aplicação das Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE. No intuito de assegurar a exequibilidade 
prática da regulamentação, há que excluir as aquisições de pouco relevo.

Alteração 23
Hanne Dahl

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A aplicação de uma taxa comum 
mínima sobre as emissões de CO2 geraria 
fundos que poderiam ser para investidos 
na passagem para as energias renováveis 
e contribuiria para a poupança de 
energia.

Or. en

Justificação

As alterações climáticas revestem uma grande importância, pelo que temos de tomar medidas 
eficazes para promover veículos de transporte rodoviário mais ecológicos e energeticamente 
eficientes.

Alteração 24
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Uma vez que o objectivo de promoção 
de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros individualmente, exigindo uma 
acção a nível comunitário a fim de 
proporcionar uma massa crítica de 

Suprimido



PE407.696v01-00 10/41 AM\726332PT.doc

PT

veículos que permita à indústria europeia 
desenvolver inovações com uma boa 
relação custo-eficácia, a Comunidade 
pode adoptar medidas, no respeito do 
princípio da subsidiariedade definido no 
artigo 5.° do Tratado CE. De acordo com 
o princípio da proporcionalidade, 
estabelecido nesse mesmo artigo, a 
presente directiva não excede o necessário 
para alcançar aqueles objectivos,

Or. de

Justificação

A Comissão parte simplesmente do princípio de que os Estados-Membros, por si sós, não 
podem cumprir cabalmente o objectivo de promover veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes e de que através de medidas à escala comunitária seria atingida 
uma massa crítica de veículos que permitiria que a indústria europeia evoluísse em termos de 
custos e eficiência.

Alteração 25
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os Estados-Membros e a Comissão  
deverão continuar a apoiar iniciativas 
relacionadas com os transportes urbanos, 
como o Programa CIVITAS e o  
Programa "Inteligent Energy–Europe".

Or. de

Justificação

Certas iniciativas da UE, como o Programa CIVITAS ou o Programa "Inteligent Energy–
Europe", têm sido muito bem sucedidas no quadro da promoção de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes, razão pela qual deverão continuar a ser apoiadas.  
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Alteração 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os Estados-Membros e a Comissão  
deverão continuar a apoiar iniciativas 
relacionadas com os transportes urbanos, 
como o Programa CIVITAS e o  
Programa "Inteligent Energy–Europe".

Or. de

Justificação

Certas iniciativas da UE, como o Programa CIVITAS ou o Programa "Inteligent Energy–
Europe", têm sido muito bem sucedidas no quadro da promoção de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes, razão pela qual deverão continuar a ser apoiadas.  

Alteração 27
Holger Krahmer

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 
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.

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 
energeticamente eficientes. A presente 
directiva não é aplicável aos veículos 
rodoviários que as autoridades e/ou 
operadores empregam no apoio 
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operacional e na manutenção das infra-
estruturas no sector dos transportes 
públicos.

Or. de

Justificação

Os veículos especiais utilizados no quadro dos transportes públicos, como os veículos 
destinados à manutenção das catenárias, são adquiridos e fabricados em número muito 
reduzido.  Tais veículos deveriam ficar excluídos do âmbito de aplicação da Directiva, 
porquanto os respectivos ciclos de vida efectivos são variáveis, o que impossibilita um 
cálculo harmonizado do consumo energético e das emissões a que dão azo. Esta derrogação 
reduz os custos de controlo da transposição e aplicação da Directiva. 

Alteração 28
Martin Callanan

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 
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.

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 novos 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.

Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por:
- "veículo de transporte rodoviário", um 
veículo classificado nas categorias N2 ou 
N3; se for utilizado para o transporte de 
passageiros por um operador de serviço 
público, é um veículo classificado na 
categoria M3.
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- "operador de serviço público", o que é 
definido no Regulamento (CE) n.º 
1370/2007, de 23 de Outubro de 2007, 
relativo aos serviços públicos de 
transporte ferroviário e rodoviário de 
passageiros1.
1 OJ L 315 de 3.12.2007, p. 1.

Or. en

Alteração 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Proposta de directiva
Artigo 1.º

Texto da Comissão Alteração

Objecto Objecto
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 
energeticamente eficientes.

A presente directiva tem por objectivo 
apoiar e impulsionar o mercado de 
veículos compatíveis com o ambiente e 
eficientes, em termos energéticos.   A 
inclusão dos custos efectivos que ocorrem 
durante o tempo de vida do veículos, 
incluindo os custos ambientais, nas 
aquisições de entidades públicas constitui 
um dos instrumentos para o efeito.  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 
energeticamente eficientes.

Or. de
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Justificação

O sistema de aquisições do sector público constitui um dos instrumentos eficazes para 
dinamizar o mercado de veículos não poluentes e energeticamente eficientes. 

Alteração 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
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.

A presente directiva recomenda a inclusão 
do consumo de energia, das emissões de 
CO2 e das emissões poluentes durante o 
tempo de vida do veículo como orientação 
para a aquisição de veículos de transporte 
rodoviário novos por parte dos poderes 
públicos ou de entidades adjudicantes na 
acepção das Directivas 2004/17/CE e 
2004/18/CE ou 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.

(A modificação relativa à orientação 
aplica-se à integralidade do texto. A sua 
aprovação implica a alteração de todas as 
passagens correspondentes em todo o 
texto. O termo "critérios de adjudicação", 
ou o termo "critérios" quando utilizado 
com o significado de critérios de 
adjudicação, devem ser substituídos pelo 
termo "orientação".)

Or. de

Justificação

Embora a presente proposta retome a terminologia utilizada nas directivas da UE relativas à 
adjudicação de contratos públicos, é contrária à metodologia do direito comunitário em 
matéria de contratos públicos. Tal pode conduzir, na prática, a uma distorção da decisão 
pública de adjudicação. A fim de delimitar de forma clara a terminologia do direito em 
matéria de contratos públicos, convém optar pelo termo "orientação". Em muitas regiões, as 
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autoridades municipais recebem instruções para adquirir veículos usados.

Alteração31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por:
- "veículo de transporte rodoviário", um 
veículo abrangido pelas categorias de 
veículos enumerados no quadro 3 do 
anexo;
- "operador", tal como referido no n.º 1, o 
operador vinculado por obrigações de 
serviço público no âmbito de contratos de 
serviço público na acepção do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007, de 23 
de Outubro de 2007, relativo aos serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros1.
1 OJ L 315 de 3.12.2007, p. 1.

Or. en

Alteração 32
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Os seguintes tipos de veículos são 
excluídos do âmbito da presente directiva:
- veículos que prestem serviços de 
emergência, tais como ambulâncias, 
veículos utilizados no âmbito de 
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transplante de órgãos ou de 
abastecimento de sangue, carros de 
bombeiros e veículos de socorro e veículos 
da protecção civil;
- veículos altamente escpecializados 
produzidos em pequena quantidade.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar op âmbito de aplicação da presente directiva. Os veículos de 
emergência e outros veículos altamente especializados são caros e produzidos em pequenas 
quantidades, o que significa que não são propriamente "dinamizadores do mercado".

Alteração 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
São excluídos do âmbito de aplicação da 
presente directiva os seguintes veículos de 
transporte rodoviário:
- veículos especializados utilizados para 
apoio operacional e manutenção de infra-
estruturas no sector dos transportes 
públicos;
- veículos especializados utilizados para o 
combate ao fogo, a limpeza de ruas e de 
esgotos.

Or. en

Justificação

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
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the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.

Alteração 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Aquisição de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes

Aquisição de veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes

1. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar na data referida no n.º 1 do 
artigo 7.º, os poderes públicos ou entidades 
adjudicantes na acepção das Directivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE apliquem a 
metodologia definida no artigo 3.º, 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.º 1 do 
artigo 7.º, os poderes públicos ou entidades 
adjudicantes na acepção do artigo 1.º-A
apliquem a metodologia definida nos 
artigos 2.º-A e 3.º, 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 novos.

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 novos 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 nos artigos 2.º-A e 
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 

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

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 nos 
artigos 2.º-A e 3.º.

Or. de

Justificação

Em muitas regiões, as autoridades municipais recebem instruções para adquirir veículos 
usados.

Alteração 35
Holger Krahmer

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.º 1 do 
artigo 7.º, os poderes públicos ou entidades 
adjudicantes na acepção das Directivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE apliquem a 
metodologia definida no artigo 3.º, 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.º 1 do 
artigo 7.º, os poderes públicos ou entidades 
adjudicantes na acepção das Directivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE apliquem a 
metodologia definida no artigo 3.º ou uma 
modelização equivalente que considerem 
adequada, 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.

Or. de

Justificação

A directiva deve facilitar o desenvolvimento de "melhores práticas" ao permitir que as 
autoridades e os operadores dos transportes públicos urbanos utilizem quer os seus próprios 
métodos de modelização quer a metodologia proposta na directiva. Assim, poderiam ser 
utilizados métodos de modelização que empreguem uma abordagem global ("well to wheel") 
para a avaliação das emissões.
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Alteração 36
Martin Callanan

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 apliquem a 
metodologia definida no artigo 3.°, ou 
qualquer modelização equivalente 
considerada adequada, 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 novos.

Or. en

Justificação

A presente directiva deveria ter por objectivo fazer das questões ambientais parte integrante 
do processo de aquisição. Alguns poderes públicos já procedem deste modo mediante 
modelizações complexas. A directiva deveria permitir o desenvolvimento contínuo de boas 
práticas, permitindo aos poderes públicos utilizar as suas modelizações equivalentes ou a 
metodologia prevista na directiva. Beneficiar-se-ia assim da utilização, pelos poderes 
públicos, de modelização que calcula as emissões desde o produtor ao consumidor, o que não 
é possível seguindo a metodologia actualmente prevista no artigo 3.º.

Alteração 37
Holger Krahmer

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 

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 
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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.

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 ou uma modelização 
equivalente que considerem adequada.

Or. de

Justificação

A directiva deve facilitar o desenvolvimento de "melhores práticas" ao permitir que as 
autoridades e os operadores dos transportes públicos urbanos utilizem quer os seus próprios 
métodos de modelização quer a metodologia proposta na directiva. Assim, poderiam ser 
utilizados métodos de modelização que empreguem uma abordagem global ("well to wheel") 
para a avaliação das emissões.

Alteração 38
Martin Callanan

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 novos 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 ou 
qualquer modelização equivalente 
considerada adequada.

Or. en
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Justificação

Muitas organizações de transportes de dimensão local ou pequenos operadores utilizam 
veículos em segunda mão sem recorrer a convites formais à apresentação de propostas; os 
requisitos da presente directiva implicariam encargos desproporcionados para essas 
organizações. Os veículos em segunda mão devem ficar excluídos do âmbito de aplicação da 
directiva. A presente directiva deveria ter por objectivo fazer das questões ambientais parte 
integrante do processo de aquisição. Alguns poderes públicos já procedem deste modo 
recorrendo a modelizações complexas.

Alteração 39
Holger Krahmer

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 
poluentes durante o tempo de vida dos 
veículos de 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 ou uma modelização equivalente 
que considerem adequada.

Or. de

Justificação

A directiva deve facilitar o desenvolvimento de "melhores práticas" ao permitir que as 
autoridades e os operadores dos transportes públicos urbanos utilizem quer os seus próprios 
métodos de modelização quer a metodologia proposta na directiva. Assim, poderiam ser 
utilizados métodos de modelização que empreguem uma abordagem global ("well to wheel") 
para a avaliação das emissões.
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Alteração 40
Martin Callanan

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 3

Texto proposto pela 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 
poluentes durante o tempo de vida dos 
veículos de 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 novos 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 ou qualquer modelização 
equivalente considerada adequada.

Or. en

Justificação

Muitas organizações de transportes de dimensão local ou pequenos operadores utilizam 
veículos em segunda mão; os requisitos da presente directiva implicariam encargos 
desproporcionais para essas organizações. Os veículos em segunda mão devem ficar 
excluídos do âmbito de aplicação da directiva. A presente directiva deveria ter por objectivo 
fazer das questões ambientais parte integrante do processo de aquisição. Alguns 
compradores já procedem deste modo, recorrendo a modelizações complexas. A directiva 
deveria permitir o desenvolvimento contínuo de boas práticas permitindo aos compradores 
utilizar as suas modelizações equivalentes ou a metodologia prevista na directiva.

Alteração 41
Margrete Auken

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. As autoridades locais, regionais ou 
nacionais que adquiram por concurso 
veículos não poluentes e energeticamente 
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eficientes que correspondam a, pelo 
menos, 75% das suas aquisições anuais 
específicas podem utilizar o rótulo 
“transporte rodoviário urbano não 
poluente e energeticamente eficiente”. A 
Comissão define um modelo uniforme 
para este rótulo.

Or. en

Justificação

Baseia-se na alteração do relator mas propõe que a rotulagem seja limitada às autoridades 
públicas que comprarem uma clara maioria dos veículos com base no seu desempenho 
ambiental.

Alteração 42
Martin Callanan

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. Os fabricantes dos veículos de 
transporte rodoviário visados na presente 
directiva têm de fornecer dados 
indicativos sobre o consumo de energia, 
as emissões de CO2 e as emissões 
poluentes durante o tempo de vida destes 
veículos, quando estes forem postos à 
venda.

Or. en

Justificação

Os fabricantes são os que estão em melhor posição no ciclo adjudicação/aquisição de 
veículos de transporte rodoviário para fornecer dados indicativos sobre o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões poluentes durante o tempo de vida destes veículos, 
quando estes forem postos à venda. Tal precedente de "rotulagem ecológica" já foi aberto na 
legislação comunitária. 
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Alteração 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 2-A
Opções na aplicação dos artigos 1.º e 2.º

Os requisitos dos artigos 1.º e 2.º serão 
cumpridos em conformidade com as 
opções seguintes:
(a) definição de especificações técnicas 
em matéria de desempenho ambiental e 
energético na documentação de aquisição 
de veículos de transporte rodoviário sobre 
cada um dos impactos considerados e 
quaisquer outros impactos ambientais 
adicionais; ou
(b) consideração do impacto energético e 
ambiental na decisão de aquisição, sendo 
que:
- nos casos em que se aplicar um 
procedimento de aquisição, tal será feito 
usando estes impactos como critérios de 
adjudicação; e
- nos casos em que estes impactos forem 
quantificados monetariamente para 
inclusão na decisão de aquisição, será 
usada a metodologia definida no artigo 
3.º.

Or. en

Justificação

Esta disposição proporciona uma maior flexibilidade aos Estados-Membros para decidirem 
como cumprir os requisitos dos artigos 1.º e 2.º. Ela tem em conta o que já foi feito pelos 
Estados-Membros através de disposições nacionais e das diversas normas.
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Alteração 44
Martin Callanan

Proposta de directiva
Artigo 3 - Título

Texto proposto pela Comissão Alteração

Energia e custos ambientais como critérios 
de adjudicação na aquisição de veículos

Energia e custos ambientais como critérios 
de adjudicação na aquisição de novos
veículos

Or. en

Justificação

Muitas organizações de transportes de dimensão local ou pequenos operadores utilizam 
veículos em segunda mão; os requisitos da presente directiva implicariam encargos 
desproporcionais para essas organizações. Os veículos em segunda mão devem ficar 
excluídos do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

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. Para efeitos da alínea b) do artigo 2.º-A, 
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 novos em concurso serão 
quantificados monetariamente e calculados 
de acordo com a metodologia estabelecida 
nas alíneas a), b) e c).

Or. de

Justificação

Em muitas regiões, as autoridades municipais recebem instruções para adquirir veículos 
usados.
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Alteração 46
Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 3 – nº 1 – alínea a) – travessão 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

- 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 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, 
incluindo os impostos, quando utilizado 
como combustível de transportes;

Or. en

Justificação

A maioria das autoridades públicas paga impostos sobre o gasóleo, como quaisquer outros 
consumidores, fazendo parte dos custos de combustível durante o tempo de vida do veículo.

Alteração 47
Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(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.

(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, ou um custo superior.

Or. en

Justificação

Se - por exemplo, por motivos de compromissos relativos a objectivos em matéria de gases 
com efeito de estufa - as autoridades desejarem atribuir às emissões de CO2 um valor 
superior aos números constantes dos quadros, elas devem poder fazê-lo.
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Alteração 48
Martin Callanan

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(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.

(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 dos 
dados indicativos fornecidos pelos 
fabricantes dos veículos de transporte 
rodoviário ou de qualquer modelização 
equivalente que o comprador considere 
adequada.

Or. en

Justificação

A presente directiva deveria ter por objectivo fazer das questões ambientais parte integrante 
das decisões de aquisição de veículos. Alguns adjudicadores/compradores já procedem deste 
modo, recorrendo a modelizações complexas. A directiva também deveria permitir a 
continuação dessas boas práticas, dando aos adjudicadores/compradores a opção de usarem 
a sua própria modelização equivalente - tendo em conta os dados indicativos fornecidos 
pelos fabricantes dos veículos de transporte rodoviário, que são os que estão em melhor 
posição no ciclo adjudicação/aquisição para fornecer esses dados - ou a metodologia da 
directiva.

Alteração 49
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O custo das emissões de CO2 gerado 
pelo funcionamento de um veículo durante 

(b) O custo das emissões de CO2 gerado 
pelo funcionamento de um veículo durante 
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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.

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, ou segundo uma 
modelização equivalente que os 
compradores considerem adequada.

Or. de

Justificação

A directiva deve facilitar o desenvolvimento de "melhores práticas" ao permitir que as 
autoridades e os operadores dos transportes públicos urbanos utilizem quer os seus próprios 
métodos de modelização - em muitos casos já desenvolvidos - tendo em conta os dados 
fornecidos pelos construtores de automóveis quer a metodologia proposta na directiva.

Alteração 50
Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 1 - alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(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.

(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 ou dos valores médios da UE do 
Quadro 2 do Anexo I ou dos valores 
diferenciados do Anexo I-A ou de valores 
superiores, quando tal se justificar.

Or. en
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Justificação

Deve ser possível usar valores mais exactos para os custos dos poluentes atmosféricos que 
reflictam as condições locais, quando estiverem disponíveis.

Alteração 51
Martin Callanan

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 1 - alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(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.

(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 dos dados indicativos fornecidos 
pelos fabricantes dos veículos de 
transporte rodoviário ou de qualquer 
modelização equivalente que o comprador 
considere adequada.

Or. en

Justificação

A presente directiva deveria ter por objectivo fazer das questões ambientais parte integrante 
das decisões de aquisição de veículos. Alguns adjudicadores/compradores já procedem deste 
modo, recorrendo a modelizações complexas. A directiva também deveria permitir a 
continuação dessas boas práticas, dando aos adjudicadores/compradores a opção de usarem 
a sua própria modelização equivalente - tendo em conta os dados indicativos fornecidos 
pelos fabricantes dos veículos de transporte rodoviário, que são os que estão em melhor 
posição no ciclo adjudicação/aquisição para fornecer esses dados - ou a metodologia da 
directiva. 
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Alteração 52
Vittorio Prodi

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. O facto de os veículos emitirem 
emissões zero em uma ou mais categorias 
constitui um mérito particular. Este 
mérito será calculado de forma composta, 
dividindo por dois o custo total por cada 
valor zero que figure nas colunas do 
quadro 2 do Anexo.

Or. en

Alteração 53
Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 3 - A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 3-B 3-A.
Derrogação devido à existência de 

métodos alternativos
A pedido das autoridades locais ou 
regionais que desenvolveram métodos de 
cálculo de custos ao longo do tempo de 
vida, incluindo os efeitos ambientais, 
concebidos especificamente para 
satisfazer as necessidades e condições 
locais, a Comissão pode conceder 
derrogações a estes governos locais em 
relação à apresentação de cálculos nos 
termos do artigo 3º, caso se considere que 
os métodos aplicados surtem efeitos 
positivos para o ambiente, bem como a 
promoção de veículos limpos e eficientes 
do ponto de vista energético.

Or. en
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Alteração 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Transparência

Os Estados-Membros assegurarão que, 
sem prejuízo do disposto nas Directivas 
2004/14/CE e 2004/18/CE, todos os 
intervenientes mencionados no artigo 2.º 
coloquem à disposição, mediante pedido, 
as informações sobre energia e custos 
ambientais a que se refere o artigo 3.º 
para cada uma das propostas recebidas.

Or. de

Justificação

A fim de aumentar a transparência, os poderes públicos e as entidades adjudicantes devem 
colocar à disposição, mediante pedido, informações sobre energia e custos ambientais.

Alteração 55
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Infra-estruturas

Os Estados-Membros garantirão, o mais 
tardar até 1 de Janeiro de 2012, a 
disponibilidade das infra-estruturas 
necessárias para o abastecimento de todos 
os tipos de combustível indicados no 
anexo.

Or. es
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Alteração 56
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Artigo 3 - A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 3-B 3-A.
Apoio adicional ao sector público

1.  Os Estados-Membros envidam esforços 
para informar os empregados do sector 
público dos méritos das vantagens dos 
veículos que funcionam com combustíveis 
alternativos, incluindo informações sobre 
a localização de centros de 
reabastecimento e de manutenção, as 
gamas e desempenhos dos veículos que 
funcionam com combustíveis de 
substituição, bem como sobre os 
programas de incentivo a nível nacional e 
europeu.
2.  Os Estados-Membros encorajam e 
apoiam os fornecedores de combustíveis 
alternativos para que os mesmos tornem 
esses combustíveis acessíveis ao grande 
público.

Or. en

Justificação

As autoridades públicas têm necessidade de apoio, de recursos e de outras ajudas para pôr 
em marcha as opções mais ecológicas preferidas. Deveriam ser fornecidas orientações sobre 
as formas de proceder, por forma a que os responsáveis pelos concursos tenham um 
conhecimento mais vasto do desempenho global da eficácia, da disponibilidade e da 
facilidade de utilização dos diferentes combustíveis.  
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Alteração 57
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Artigo 3 - B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 3-B
Energia e custos ambientais como 

critérios de adjudicação na aquisição de 
veículos

Os valores especificados no quadro 2 do 
Anexo para efeitos de cálculo dos custos 
das emissões devem ser considerados 
valores mínimos. Caso as autoridades 
decidam ter em consideração o impacto 
ambiental através da sua quantificação ou 
da sua inclusão na avaliação geral de 
custos, tal como enunciado no artigo 3.º, 
podem utilizar valores mais elevados para 
efeitos de avaliação dos custos do impacto 
energético e ambiental externo. 

Or. en

Justificação

As autoridades deveriam ter a possibilidade de utilizarem valores mais elevados para 
avaliarem o custo das emissões que os especificados pela Comissão, caso o desejem. Os 
valores decididos para avaliar as emissões deveriam constituir valores mínimos, não devendo 
as autoridades que desejem estabelecer um valor mais elevado em relação à protecção 
ambiental serem impedidas de o fazer.

Alteração 58
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Alteração
Outros critérios e métodos de adjudicação
A aplicação obrigatória de critérios na 
aquisição de veículos não poluentes e 
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energeticamente eficientes não exclui a 
utilização de outros critérios de 
adjudicação relevantes. Também não 
impede a escolha de veículos 
recondicionados com vista a obter um 
melhor desempenho ambiental.

Or. en

Justificação

É necessário deixar claro que podem ser utilizados outros critérios e métodos para além dos 
especificados na presente directiva.

Alteração 59
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Instrumentos de financiamento

A Comissão deverá instituir um fundo 
europeu para a protecção do clima a 
utilizar, nomeadamente, para promover a 
aquisição de veículos de transporte 
rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes por parte das 
autoridades e dos operadores, na acepção 
do artigo 1.º.
Para o efeito, as autoridades orçamentais 
competentes deverão prever recursos 
adequados no orçamento da UE.

Or. de

Justificação

Um fundo europeu para a protecção do ambiente constitui um instrumento eficaz para 
acelerar a introdução de novas tecnologias no domínio da luta contra as alterações 
climáticas. Em particular no domínio dos veículos de transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes, a introdução de novas tecnologias poderá avançar eficazmente se
forem disponibilizados fundos públicos especialmente previstos para o efeito.
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Alteração 60
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Utilização dos instrumentos financeiros 

comunitários 
Os Estados-Membros e a Comissão terão 
em conta, para garantir o estabelecimento 
das infra-estruturas necessárias para o 
fornecimento de todos os tipos de 
combustível indicados no anexo, a 
possibilidade de utilizar, nomeadamente, 
o financiamento das RTE-E.

Or. es

Alteração 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Instrumentos de financiamento

A Comissão deverá instituir um fundo 
europeu para a protecção do clima a 
utilizar, nomeadamente, para promover a 
aquisição de veículos de transporte 
rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes por parte das 
autoridades e dos operadores, na acepção 
do artigo 1.º.
Para o efeito, as autoridades orçamentais 
competentes deverão prever recursos 
adequados no orçamento da UE.
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Or. de

Justificação

Um fundo europeu para a protecção do ambiente constitui um instrumento eficaz para 
acelerar a introdução de novas tecnologias no domínio da luta contra as alterações 
climáticas. Em particular no domínio dos veículos de transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes, a introdução de novas tecnologias poderá avançar eficazmente se 
forem disponibilizados fundos públicos especialmente previstos para o efeito.

Alteração 62
Hanne Dahl

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2 bis. Se a revisão evidenciar que não se 
registaram quaisquer progressos, os 
Estados-Membros não vêem a introdução 
da taxa de CO2 aplicável aos motores de 
combustão interna. 

Or. en

Justificação

As alterações climáticas assumem tal importância, que se afigura imperios adoptar medidas 
susceptíveis de promover veículos de transporte rodoviário menos poluentes e mais eficientes 
do ponto de vista energético.

Alteração 63
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo -Quadro 1

Texto da Comissão Alteração

Quadro 1: Teor energético dos carburantes Quadro 1: Teor energético dos carburantes
Combustível Teor energético 

Gasóleo 36 MJ/litro
Gasolina 32 MJ/litro

Combustível Teor energético 

Gasóleo 36 MJ/litro
Gasolina 32 MJ/litro
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Gás natural 38 MJ/Nm3

GPL (gás de petróleo liquefeito) 24 
MJ/litro

Etanol 21 MJ/litro
Biodiesel 33 MJ/litro

Emulsões combustíveis 32 MJ/litro
Hidrogénio 11 MJ/Nm3

Gás natural 33 MJ/Nm3

GPL (gás de petróleo liquefeito) 24 
MJ/litro

Etanol 21 MJ/litro
Biodiesel 33 MJ/litro

Emulsões combustíveis 32 MJ/litro
Hidrogénio 11 MJ/Nm3

Or. it

Justificação

O consumo declarado dos veículos, segundo os processos de homologação, tem em 
consideração o facto de o gás natural poder ter um conteúdo energético reduzido. É, pois, 
necessário utilizar, em coerência com os consumos declarados dos actuais veículos, o valor 
33 MJ, que faz referência a uma tipologia de metano mista, em vez do valor 38 MJ. Se 
prevalecer a proposta da Comissão surgirão problemas de incoerência na utilização dos 
parâmetros previstos nesta proposta relativamente aos parâmetros de homologação 
actualmente reconhecidos como oficiais e de referência.

Alteração 64
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo -Quadro 2

Texto da Comissão

Quadro 2: Custo das emissões no transporte rodoviário (a preços de 2007):

CO2 NOx NMHC Partículas

2 cent/kg 0,44 cent/kg 0,1 cent/kg 8,7 cent/kg

Alterações do Parlamento

Quadro 2: Custo das emissões no transporte rodoviário (a preços de 2007):

CO2 NOx NMHC Partículas

2 cent/kg a definir a definir a definir



PE407.696v01-00 38/41 AM\726332PT.doc

PT

Or. it

Justificação

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualita’ dell’aria nei 
centri urbani che e’ l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi alle 
emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa potrebbe 
essere quella di definire un indice di priorita’ da attribuire alle diverse tipologie di emissioni 
presenti nella tabella cosicche’ le PPAA possono, in funzione delle proprie strategie di 
riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarita' locali, definire la scelta di veicoli piu’ 
adeguati allo scopo.

Alteração 65
Martin Callanan

Proposta de directiva
Anexo - Quadro 2

Texto proposto pela Comissão

Quadro 2: Custo das emissões no transporte rodoviário (a preços de 2007):

CO2 NOx NMHC Partículas

2 €cêntimos/kg 8,7 €cêntimos/g 8,7 €cêntimos/g 8,7 €cêntimos/g

Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

As cidades e regiões europeias e/ou entidades adjudicantes deveriam ter a possibilidade de 
fixar o preço dos poluentes de diferentes formas, dependendo das circunstâncias 
prevalecentes a nível local. Podem, por exemplo, querer centrar-se num determinado 
poluente caso violem determinados valores-limite impostos pela UE, como sejam os de NO2 
ou PM10. Nessas circunstâncias, podem desejar atribuir um valor mais elevado a um 
poluente em relação aos demais. Embora a directiva pareça, em princípio, ser natural do 
ponto de vista tecnológico, na prática a fixação rígida de preços de poluentes na metodologia 
escolhida tem tendência para favorecer determinadas tecnologias em relação a outras.
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Alteração 66
Margrete Auken

Proposta de directiva
Anexo – Quadro 2 – coluna 1, linha 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2 €cents/kg 3 €cêntimos/kg ou o preço de mercado das 
tencologias ambientais consoante o valor 
mais elevado

Or. en

Justificação

Um montante de 30€/tonelada deverá representar o preço exacto do carbono ao longo do 
período de vida de veículos adquiridos após 2010.

Alteração 67
Martin Callanan

Proposta de directiva
Anexo - Quadro 3

Texto proposto pela Comissão

Quadro 3: Quilometragem dos veículos de transporte rodoviário durante o seu tempo de vida

Categoria do veículo Quilometragem 
durante o tempo 
de vida do veículo

(Categorias M e N conforme definidas na 
Directiva 2007/46/CE)
Automóveis de passageiros (M1) 200 000 km

Veículos comerciais ligeiros (N1) 250.000 km

Veículos pesados de mercadorias (N2, N3) 1.000.000 km

Autocarros (M2, M3) 800.000 km

Alteração
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Quadro 3: Quilometragem dos veículos de transporte rodoviário durante o seu tempo de vida

Or. en

Justificação

O conteúdo do quadro é alterado para reflectir o âmbito restrito aplicável aos veículos N1, 
N2 e M3.

Alteração 68
Margrete Auken

Proposta de directiva
Anexo 1-A (novo)

Alteração

Custos de poluição atmosférica em €/tonelada de poluentes nos transportes rodoviários, 
ferroviários e por vias cáveis interiores

Custo dos factores em €, preços 2000,Uunidade: € 2000/ t poluente 
Poluente NOx COV não 

metânicos
SO2 PM2.5 (exausto) PM10 (non-exhaust)

Fontes CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
transferido 
para 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA 
(transport
es 
marítimos
)

HEATCO UBA 
transferido 
para 
HEATCO

HEATCO

CAFÉ CBA 
sensibilidade

VOLY 
médio 
(PM/O3)

VOLY 
médio 
(PM/O3)

VOLY 
médio 
(PM/O3)

Unidade € 2000 
(emissões 
2010)

€ 2000 
(emissões 
2010)

€ 2000 
(emissões 
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Ambiente a 
nível local

Metropolitan
o 

Urbano Fora dos 
aglomerad
os 
populacio
nais

Metropolita
no 

Urbana Fora dos 
aglomera
dos 
populacio
nais

Áustria 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Bélgica 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgária 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Chipre 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
República 7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Categoria do veículo Quilometragem 
durante o tempo 
de vida do veículo 

(Categorias M e N conforme definidas na 
Directiva 2007/46/CE)
Veículos pesados de mercadorias (N2, N3) 1.000.000 km

Autocarros (M2, M3) 800.000 km
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Checa
Dinamarca 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Estónia 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Finlândia 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
França 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Alemanha 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Grécia 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Hungria 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Irlanda 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Itália 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Letónia 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Lituânia 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luxemburgo 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Países Baixos 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Noruega 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Polónia 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugal 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Roménia 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Eslováquia 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Eslovénia 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Espanha 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Suécia 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Suíça 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Reino Unido 3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300
UE-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Mar Báltico 2,600 500 3,700 12,000
Mar 
Mediterrâneo

500 300 2,000 5,600

Atlântico do 
Nordeste

1,600 400 2,200 4,800

Mar do Norte 5,100 1,900 6,900 28,000

Metropolitano  cidades com mais de 0,5 milhões de habitantes
Urban: cidades de pequena e média dimensão com uma população até 0,5 milhões de pessoas.

Or. en

Justificação

As autoridades locais deveriam estar habilitadas a utilizarem valores mais relevantes caso os 
mesmos se encontrem disponíveis Quadro tal como apresentado no documento de trabalho do 
Conselho.


