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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.



PR\609132PT.doc 3/16 PE 371.910v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................14



PE 371.910v01-00 4/16 PR\609132PT.doc

PT



PR\609132PT.doc 5/16 PE 371.910v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes
(COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0634)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0008/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da
Comissão dos Transportes e do Turismo (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
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 

(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 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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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.

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
como referência para os valores-limite
estabelecidos na presente directiva no que
respeita aos veículos pesados de mais de 
3,5 t. Para os veículos de menos de 3,5 t, a 
referência mais adequada para os valores-
limite parece consistir nas normas Euro 5 
que a Comissão propõe na sua proposta
de regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à homologação dos 
veículos a motor no que respeita às 
emissões e ao acesso a informação sobre a 
reparação de veículos, que altera a 
Directiva 72/306/CEE e a Directiva 
../../CE1. No entanto, deve ser prevista a 
possibilidade de alteração ou de 
introdução de valores-limite a fim de 
tomar em consideração os últimos 
progressos técnicos.

_____________________
1 COM(2005)0683

Justificação

As obrigações em matéria de aquisições públicas deveriam aplicar-se igualmente aos 
veículos comerciais ligeiros (ver a justificação da alteração relativa ao artigo 1º bis). A
norma VEA só se aplica aos veículos com massa superior a 3,5 t, o que significa que uma 
outra norma deve ser utilizada para os veículos comerciais ligeiros. A norma Euro 5 é a 
última norma proposta pela Comissão para as viaturas particulares e os veículos comerciais
ligeiros e parece ser adequado utilizá-la como referência para os valores-limite definidos no 
novo anexo relativo aos veículos comerciais ligeiros.

Alteração 2
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) Para garantir o controlo das 
emissões de partículas ultrafinas, a 
Comissão deveria considerar também a 
possibilidade de adoptar uma abordagem 
em função do número para as emissões de 
partículas, para além da abordagem em 
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função da massa que é actualmente 
seguida.

Justificação

Dado que as partículas finas parecem causar mais problemas de saúde que as partículas 
maiores, é importante que as normas de emissão não se refiram apenas à massa das 
partículas emitidas mas igualmente ao seu número. Para evitar que, no futuro, sejam 
fabricados filtres abertos que respeitem o novo limite de massa das partículas mas permitam
a passagem de um número elevado de partículas ultrafinas, é necessário introduzir uma nova 
norma limitando o número de partículas que podem ser emitidas. De momento não é
conveniente definir uma norma numérica, já que no seio da Comissão Económica das Nações 
Unidas para a Europa, a título do Programa de medida de partículas (PMP), estão 
actualmente em curso investigações sobre as mesmas. O grupo de trabalho do Comité 
Económico continua a examinar esta questão. Logo que estejam disponíveis os resultados
desse programa PMP, deveria ser instituída por comitologia uma norma numérica.

Alteração 3
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 não impede que 
os Estados-Membros promovam também a 
adjudicação de contratos para veículos com 
um desempenho ambiental avançado 
distintos dos visados na presente directiva, 
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.

Justificação

Modificação necessária em consequência da alteração que inclui os veículos comerciais
ligeiros na directiva.

Alteração 4
Artigo 1 bis (novo)
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Artigo 1º bis
Âmbito de aplicação

A presente directiva aplica-se às seguintes 
categorias de veículos de transporte
rodoviário:
(a) veículos cuja massa máxima em carga 
tecnicamente admissível é superior a 3,5 t, 
pertencentes às categorias M2 e M3
definidas no Anexo II da Directiva
XXXX/XX/CE1:
(b) veículos cuja massa máxima em carga 
tecnicamente admissível é superior a 3,5 t, 
pertencentes às categorias N2 e N3
definidas no Anexo II da Directiva
XXXX/XX/CE:
(c) veículos comerciais ligeiros cuja
massa máxima não é superior a 3,5 t, 
pertencente à categoria N1 definida no
Anexo II da directiva XXXX/XX/CE.
_________________________
1 Referência à proposta da Comissão 
COM(2003)0418, 2003/0153(COD), modificada
pelo COM(2004)0738 que é objecto de um 
processo de co-decisão. A referência à directiva-
quadro será actualizada após a respectiva
adopção.

Justificação

É conveniente clarificar o âmbito de aplicação da directiva e nele incluir desde já os veículos 
comerciais ligeiros. É importante ter presente que, dos 162 000 veículos dos categorias a), b)
e c) que os organismos públicos, segundo as estimativas, adquirem todos os anos, 110 000 
são veículos comerciais ligeiros.

Alteração 5
Artigo 2, alínea b)

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

b) "Veículo não poluente", um veículo de 
transporte rodoviário novo propulsado por 
um motor que satisfaz os valores-limite de 
emissão de carácter facultativo indicados 
nos quadros aplicáveis do anexo.
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Justificação

A definição de veículos não poluentes não deveria limitar-se aos veículos pesados de mais de 
3,5 t e não deveria ser subordinada a valores-limite estabelecidos noutra directiva, 
nomeadamente se considerarmos que os mesmos não são muito ambiciosos. Os valores-limite 
foram portanto inscritos num novo anexo à presente directiva, o que permitiu incluir
igualmente valores para os veículos comerciais ligeiros. A norma VEA original foi utilizada
como referência para os valores-limite dos quadros I e II do novo anexo, mas com algumas 
alterações para promover o desenvolvimento tecnológico.

Alteração 6
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 pelo 
menos 35% das aquisições ou locações 
financeiras anuais de veículos de transporte 
rodoviário, pertencentes a cada uma dos 
categorias visadas nas alíneas a) a c) do
artigo 1º bis, 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

A ideia das percentagens é a de aumentar a procura de veículos não poluentes no mercado 
por meio dos contratos de aquisição pública. Não só as percentagens devem ser suficientes
para obter economias de escala como deveriam igualmente preparar o parque público para a
entrada em vigor das novas normas Euro. Uma percentagem de 35 % parece ser o mínimo
indispensável para tal.

Alteração 7
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. O anexo pode ser adaptado para ter em 
conta o progresso técnico e as evoluções
no mercado automóvel, em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 5º. No entanto, as modificações não
poderão ter como efeito baixar o nível de 
ambição dos valores-limite de um ponto
de vista ambiental.
Após a conclusão do Programa de medida 
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de partículas (PMP) da Comissão 
Económica das Nações Unidas para a 
Europa, realizado sob os auspícios do
Fórum Mundial para a harmonização das 
regulamentações sobre veículos, o anexo
será modificado em conformidade com o 
procedimento visado no nº 2 do artigo 5º, 
a fim de restabelecer os valores-limite 
para as partículas em função da massa e
de introduzir valores-limite para as 
partículas em função do número.

Justificação

A bem da eficácia, os valores-limite estabelecidos na directiva devem ser adaptados 
regularmente ao progresso técnico. Logo que existam novas normas Euro para os veículos, 
os valores-limite da directiva deveriam ser modificados caso não sejam suficientemente
ambiciosos. O processo de co-decisão é demasiado lento para assegurar essa actualização,
pelo que o relator propõe utilizar a comitologia. No entanto, uma disposição de salvaguarda
foi inserida para evitar que os plafonds sejam aumentados. No que respeita à instauração de 
valores-limite em função do número de partículas, ver a justificação já dada anteriormente.

Alteração 8
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 artigo 8º, 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 distintos dos visados na presente 
directiva, incluindo veículos de baixo 
consumo de energia e veículos cujas 
emissões de CO2 são inferiores a 120g/km.
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 
sobre a inclusão no anexo de valores-
limite para o CO2 e o número de 
partículas aplicáveis a todos os veículos 
caso tal ainda não tenha sido feito em
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aplicação do artigo 4º. A Comissão velará 
por que se realizem progressos suficientes
no que respeita às metodologias de 
medida do número de partículas, de modo 
a poder propor normas aplicáveis a todos 
os veículos nos melhores prazos e o mais
tardar no momento da revisão 
supramencionada.

Justificação

Para ser verdadeiramente "não poluente", o veículo deveria igualmente respeitar as normas 
relativas ao CO2 e ao número de partículas emitidas.



PE 371.910v01-00 12/16 PR\609132PT.doc

PT

Alteração 9
Anexo (novo)

ANEXO: Limites de emissão para os veículos mais respeitadores do ambiente

Quadro 1: Valores-limite para os veículos de transporte rodoviário cuja massa máxima em carga tecnicamente admissível é superior a 3,5 t -
ensaios ESC e ELR 

Massa de monóxido 
de carbono (CO) 

g/kWh

Massa de 
hidrocarbonetos

(HC) g/kWh

Massa de óxidos de 
azoto (NOx) g/kWh

Massa de partículas 
(PT) g/kWh Fumos 

m-1

Número de 
partículas(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Deve ser definida posteriormente uma norma numérica

No caso dos motores Diesel submetidos igualmente ao ensaio ETC, e sobretudo no caso dos motores a gás, as massas específicas do monóxido 
de carbono, dos hidrocarbonetos não metânicos, do metano (eventualmente), dos óxidos de azoto e das partículas (eventualmente) não devem 
ultrapassar os valores que figuram no Quadro 2.
Quadro 2: Valores-limite para os veículos de transporte rodoviário cuja massa máxima em carga tecnicamente admissível é superior a 3,5 t -
ensaios ETC

Massa de monóxido 
de carbono (CO) 

g/kWh

Massa de 
hidrocarbonetos não
metânicos (NMHC) 

g/kWh

Massa de metano 

(CH4) g/kWh(1)

Massa de óxidos de 
azoto (NOx) g/kWh

Massa de partículas 
(PT) g/kWh Número de 

partículas(2)

(PM)
3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Unicamente para motores que funcionam a gás natural
(2) Deve ser definida posteriormente uma norma numérica
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Quadro 3: Valores-limite para os veículos de transporte rodoviário cuja massa máxima em carga tecnicamente admissível é inferior a 3,5 t 
 

Valores limite
Massa de 

monóxido de 
carbono

(CO)

Massa de 
hidrocarbonetos

(HC)

Massa de óxidos de 
azoto
(NOx)

Massa combinada
de hidrocarbonetos e

de óxidos de azoto
(HC + NOx)

Massa de partículas
(PM)

Número de 
partículas(1)

(PM)

Massa de 
referência

(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Categoria Classe PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI
N1 I RM 

≤ 1305
1000 500 75 — 60 200 — 250 5,0 5,0

II 1305 < 
RM 

≤ 1760

1810 630 100 — 75 260 — 320 5,0 5,0

III 1760 < 
RM

2270 740 120 — 82 310 — 380 5,0 5,0

Legenda: PI = ignição comandada CI = ignição por compressão 
(1) Deve ser definida posteriormente uma norma numérica
(2) As normas relativas á massa das partículas para a ignição comandada  aplicam-se unicamente aos veículos equipados de motor de injecção directa que funcionam total ou parcialmente em
mistura pobre.

Justificação

A fim de não ficarmos ligados à norma VEA no que respeita aos veículos pesados e para poder alargar a obrigação de aquisição pública aos
veículos comerciais ligeiros (e de modo a que seja mais fácil alargá-la às viaturas particulares num estádio posterior), o relator propõe que se 
retomem os quadros de valores-limite da directiva VEA neste novo anexo e se incluam as normas Euro 5 propostas pela Comissão. No que respeita 
à norma VEA, fizeram-se duas modificações importantes devido às suas implicações cruciais para a saúde e o ambiente: o valor-limite desceu de 2 
para 1 para os óxidos de azoto e de 0,02 para 0,002 para a massa das partículas. Os dois valores propostos são conformes às sugestões formuladas 
pela Agência Federal Alemã do Ambiente (Umwelt Bundesamt) desde 2003. Para os valores relativos aos óxidos de azoto, deve notar-se que os 
Estados Unidos têm um limite de 0,4 para o mesmo tipo de veículos. O limite proposto para as partículas decorre do facto de se dever descer a um 
número de 0,002 para impor a utilização de um filtro.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Finalidade do relatório

O relator congratula-se com a proposta da Comissão e subscreve plenamente a sua vontade de 
introduzir as melhorias necessárias para a qualidade do ar, do ambiente e da saúde, 
designadamente por meio de investimentos públicos no mercado dos veículos não poluentes.

A Directiva inscreve-se num contexto mais vasto, em especial o das próximas normas Euro 6, 
que, tal como o presente relatório, incidem em veículos de mais de 3,5 t, bem como sobre 
veículos comerciais ligeiros. A instauração de normas mais estritas aplicáveis ao conjunto dos 
veículos novos é absolutamente essencial para a melhoria, a longo prazo, do ambiente e da 
saúde que os nossos trabalhos pretendem conseguir.

Convém por conseguinte considerar este relatório como uma etapa na via do necessário 
reforço das normas no futuro. Neste quadro, as alterações do relator perseguem um triplo 
objectivo.

Primeiramente, a curto prazo, o reforço das normas VEA propostas deve permitir uma melhor 
protecção do ambiente.

Em segundo lugar, o reforço das principais exigências das normas VEA e Euro 5, em especial 
as que se referem aos óxidos de azoto e as partículas, é indispensável para verdadeiramente 
levar o mercado a antecipar as próximas normas.

Em terceiro lugar, o relator propõe assinalar o nível geral de ambição e de empenhamento, o 
que será necessário para reduzir ao mínimo os custos a mais longo prazo (cf. abaixo).

Normas mais estritas

No que diz respeito às consequências para a saúde e para o ambiente, os principais valores da 
norma VEA são os que se referem aos óxidos de azoto e às partículas. A norma Euro 5, já 
adoptada, que se aplica aos veículos pesados com mais de 3,5 t e entrará em vigor em 
2008/2009, está, precisamente nestes pontos, muito próxima da norma VEA que a Comissão 
preconiza sua proposta. Mesmo sendo optimistas quanto ao exame e à adopção desta 
proposta, os benefícios para o ambiente seriam limitados já que, no melhor dos casos, a 
proposta só produziria efeitos um ano antes da entrada em vigor da norma Euro 5 para o 
conjunto dos veículos novos. 

No que respeita à inovação e ao impulso no mercado, os estímulos para construir veículos 
conformes com as normas Euro 5 são já suficientes, se crermos, designadamente, nos 
construtores automóveis. 

Já que a directiva não cobre senão um segmento limitado do mercado, é essencial que ela 
apoie precisamente o desenvolvimento de veículos que trazem grandes melhorias ambientais. 
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A longo prazo, por conseguinte, a ambição deveria ser a preparação das normas Euro 6 e, 
portanto, o agravamento das exigências relativas, em especial, aos óxidos de azoto e às 
partículas.

Investimentos a longo prazo

O custo financeiro do aumento da proporção de veículos não poluentes é o principal 
argumento avançado contra a adopção de uma directiva mais ambiciosa que o texto actual. 
Contudo, esse é um argumento de curto prazo.

As próximas normas Euro 6, que se aplicarão à totalidade de veículos novos, provocarão - a 
menos que apostemos em tempo útil no desenvolvimento deste sector - custos adicionais 
muito importantes para os compradores, quer públicos quer privados.

O objectivo da proposta é o de criar, a partir de agora, um grande mercado único europeu para 
os veículos não poluentes que permita realizar economias de escala garantindo à indústria um 
mercado suficientemente grande que possa justificar os investimentos necessários.

De acordo com a proposta original, os investimentos públicos deviam desempenhar um papel 
decisivo de impulso no mercado e, de acordo com esta abordagem, o relator propõe passar 
para 35% a proporção de veículos não poluentes entre os veículos que são objecto de uma 
aquisição pública e alargar o âmbito de aplicação da directiva igualmente aos veículos 
comerciais ligeiros.

É por conseguinte capital mostrar-se mais ambiciosos e comprometer-se sinceramente com a 
indústria para garantir os investimentos necessários, realizar economias de escala e, portanto, 
reduzir os custos a longo prazo.

Revisão e actualização em função do progresso tecnológico

De acordo com o relator, é conveniente actualizar permanentemente as exigências da directiva 
a fim de ter em conta o progresso tecnológico. Para uma adaptação rápida às novas 
possibilidades e às novas exigências, o relator considera, como está previsto no proposta, que 
essa adaptação deve ter lugar sem novo exame político, mas propõe ao mesmo tempo que se 
garanta maior controlo do processo de revisão, mencionando explicitamente os elementos 
que, no futuro, deveriam ser mais decisivos. Trata-se essencialmente de alargar o âmbito de 
aplicação da directiva aos automóveis particulares, incluir os valores de CO2 e a eficácia 
energética nas exigências e de puxar para cima a adaptação das exigências às possibilidades 
tecnológicas.

Além disso, o texto prevê uma maior insistência na elaboração de métodos de medida do 
número de partículas (em oposição ao critério actual da massa) e na inclusão, no futuro, 
destes valores na directiva. As partículas finas representam - apesar do seu peso pouco 
elevado - uma ameaça muito séria para a saúde, que impõe uma acção particular.

Financiamento
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O financiamento dos investimentos a realizar não recai no âmbito de aplicação da presente 
directiva. De acordo com o Considerando 14 da proposta, o relator está firmemente 
convencido de que conviria mobilizar fontes de financiamento tanto comunitárias como 
nacionais para evitar que a qualidade dos transportes colectivos sofra as consequências do 
aumento das despesas de investimento. Além disso, julga natural que os Estados-Membros 
tenham em conta, para o financiamento, o aumento das despesas a certos níveis políticos e 
administrativos, regionais ou locais, aquando da aplicação da directiva.

Contudo, seria contrário ao princípio de subsidiariedade prescrever modelos de financiamento 
precisos, além de que, estando os países organizados de forma heterogénea, a proposta não 
pode prescrever modelos para satisfazer as grandes exigências da directiva.


