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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Bases e objectivos da proposta
O sector dos transportes, em crescimento contínuo, é responsável por um elevado consumo de 
energia, de elevadas emissões de CO2 e de poluentes, e é altamente dependente do petróleo. É, 
por conseguinte, desejável fazer circular veículos mais limpos e mais eficientes do ponto de 
vista energético. Este desígnio corresponde aos objectivos da União Europeia em matéria de 
política de transportes, de ambiente e de energia1.

A Comissão assumiu o compromisso de promover o desenvolvimento de uma nova geração 
de veículos. Por outro lado, actualmente as tecnologias relevantes continuam a ser mais 
onerosas que as utilizadas em veículos convencionais. Um importante instrumento de apoio 
para este efeito é a celebração de contratos públicos para veículos menos poluentes e mais 
eficientes em termos energéticos, a fim de criar um mercado para este tipo de veículos. No 
tocante ao fabrico em massa de veículos, os fabricantes apenas serão levados a produzir séries 
especiais, quando sejam criadas medidas a nível comunitário susceptíveis de conduzir a um 
mercado europeu suficientemente grande.

Conteúdo da proposta da Comissão
A legislação da UE já estabeleceu uma norma de desempenho ambiental avançado, a título 
opcional, como os incentivos fiscais. A presente proposta constitui o passo seguinte e utiliza o 
conceito existente de "veículo ecológico avançado" (VEA) aplicado a veículos pesados de 
massa superior a 3,5 toneladas, conforme definido na Directiva 2005/55/CE (JO L 275 de 
20.10.2005, p.1.), a fim de implementar a sua aplicação, com carácter obrigatório, para parte 
da frota de veículos. A obrigação de celebração de contratos para veículos não poluentes 
apresentada na presente proposta de directiva está limitada, numa primeira fase, a veículos de 
massa superior a 3,5 toneladas. Esta categoria de veículos inclui autocarros e a maioria dos 
veículos de serviço, como os camiões de recolha de lixo. Aos organismos públicos cabe a 
responsabilidade de atribuir, nos seus contratos anuais (de aquisição ou locação financeira), 
uma quotas mínima de 25% para veículos que satisfaçam a norma de desempenho para 
veículos ecológicos avançados (VEA). 

Propostas do relator de parecer
A par de melhorias de formulação, o relator propõe, no essencial, três alterações à proposta, a 
saber:

1. Uma ampla definição de 'organismo público', que deve abranger todos os operadores que 
prestam serviços de transporte sob sua concessão ou autorização.

2. Um percentagem mais elevada de 40% dos contratos, no intuito de criar um mercado 
suficientemente grande. Atendendo às ordens de grandeza referidas pela Comissão, uma 
percentagem de 25% apenas conduzirá a pequenas partes de mercado, nomeadamente, de  
1,5% para veículos comerciais e 8% para autocarros. Estas partes de mercado devem ser 
aumentadas.

  
1 Cf., por exemplo, o Livro Verde intitulado "Para uma estratégia europeia de segurança do aprovisionamento 

energético", COM(2000)0769, o Livro Branco intitulado "A política europeia de transportes no horizonte 
2010: a hora das opções", COM(2001)0370, e a Directiva "Qualidade do ar" (Directiva 96/62/CE relativa à 
avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente), bem como a Directiva 1999/30/CE, relativa a valores-limite 
para os poluentes presentes no ar ambiente
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3. Um alargamento do âmbito de aplicação a veículos comerciais ligeiros de massa inferior a 
3,5 toneladas. Apenas os automóveis ligeiros de passageiros (Categoria M1, com uma 
massa inferior a 3,5 toneladas) não são abrangidos. Este alargamento corresponde à 
Directiva 2005/55/CE para veículos ecológicos, que abrange todos os veículos, excepção 
feita aos automóveis ligeiros de passageiros.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 1

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

A presente directiva estabelece que os 
Estados-Membros devem desenvolver 
acções adequadas para garantir que os 
organismos públicos e os operadores que 
prestam serviços de transporte sob sua 
concessão ou autorização celebrem 
contratos que permitam atingir uma 
determinada quota de veículos não 
poluentes.

Justificação

Em conformidade com o artigo 3º, os operadores que prestam serviços de transporte sob 
concessão ou autorização de um organismo público devem também ser abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da presente directiva.

Alteração 2
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 

Os Estados-Membros velarão por que 40%
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 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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transporte sob concessão ou autorização de 
um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

transporte sob concessão ou autorização de 
um organismo público, seguidamente 
designados operadores, sejam de veículos 
não poluentes conforme definidos no artigo 
2º.

Justificação

Se, de acordo com a Comissão, a parte de mercado dos veículos dos organismos públicos 
ascende a cerca de 6% para veículos comerciais e a 33% para autocarros, a percentagem de  
25%  para veículos não poluentes conduz a partes de mercado de 1,5% para os veículos 
comerciais e cerca de 8% para autocarros de todo o mercado. Tais partes de mercado são 
demasiado pequenas e continuam a não proporcionar quaisquer perspectivas favoráveis à 
produção em massa. Não obstante, se os organismos públicos celebrarem contratos públicos 
para 40% de veículos não poluentes, poderão ser atingidas partes de mercados mais 
importantes (cerca de 2,4 % e 13%, respectivamente).

Alteração 3
Artigo 3

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

Os Estados-Membros velarão por que 25% 
das aquisições ou locações financeiras 
ocorridas num ano de calendário de 
veículos de transporte rodoviário 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.

Justificação

Cumpre que não haja limitações de peso; também os veículos comerciais ligeiros devem ser 
abrangidos pelo âmbito de aplicação, o que corresponde à definição de veículo não poluente 
constante do artigo 1º da Directiva 2005/55/CE, que apenas exclui os veículos da Categoria 
M1 com uma massa máxima em carga tecnicamente admissível não superior a 3,5 toneladas 
(automóveis de passageiros). Além disso, a percentagem deve ser aplicável em todos os anos 
e não só num determinado ano.

Alteração 4
Artigo 5, nº 2, parágrafo 2

O período previsto no nº 6 do artigo 5º da O período previsto no nº 6 do artigo 5º da 
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Decisão 1999/468/CE é fixado em ... [não 
pode exceder 3 meses].

Decisão 1999/468/CE é fixado em dois 
meses.

Alteração 5
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

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

Os Estados-Membros comunicarão 
anualmente à Comissão essas informações, o 
mais tardar até 30 de Setembro do ano que 
se seguem ao ano de calendário em 
questão.

Justificação

Cumpre especificar o ano.

Alteração 6
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 da Categoria M1 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.

Justificação

Os veículos comerciais ligeiros com uma massa inferior a 3,5 toneladas são igualmente 
abrangidos pela definição de veículo constante da Directiva 2005/55/CE. Em conformidade 
com a alteração 3, devem os mesmos ser abrangidos pelo âmbito de aplicação da Directiva.  
Assim, os Estados-Membros apenas poderão voluntariamente adoptar medidas aplicáveis a 
automóveis de passageiros com uma massa inferior a 3,5 toneladas e do facto informar a  
Comissão.
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