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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.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 98/70/CE no que se refere às especificações para a gasolina, o combustível para 
motores diesel e o gasóleo e à introdução de um mecanismo de monitorização e de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa produzidos pelos combustíveis 
utilizados nos transportes rodoviários e que altera a Directiva 1999/32/CE do Conselho, 
no que se refere às especificações para os combustíveis utilizados nas embarcações de 
navegação interior e que revoga a Directiva 93/12/CEE
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0018)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, o artigo 95º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, 
nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0061/2007),

– 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 Agricultura e do Desenvolvimento Rural, bem 
como da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-0000/2007),

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 2

(2) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu -
Estratégia temática sobre a poluição 

(2) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu -
Estratégia temática sobre a poluição 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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atmosférica1 - estabelece objectivos para 
reduzir as emissões poluentes até 2020. 
Estes objectivos foram definidos com base 
numa análise aprofundada dos custos e dos 
benefícios. Foram, nomeadamente, 
estabelecidas metas para reduzir as 
emissões de SO2 de 82%, de NOx de 60%, 
de compostos orgânicos voláteis (COV) de 
51% e de PM2,5 primárias de 59% em 
relação aos valores registados em 2000. No 
que diz respeito às emissões de COV das 
estações de serviço, os efeitos da alteração 
da Directiva 98/70/CE deverão ser 
abordados em futuros actos legislativos.

atmosférica1 - estabelece objectivos para 
reduzir as emissões poluentes até 2020. 
Estes objectivos foram definidos com base 
numa análise aprofundada dos custos e dos 
benefícios. Foram, nomeadamente, 
estabelecidas metas para reduzir as 
emissões de SO2 de 82%, de NOx de 60%, 
de compostos orgânicos voláteis (COV) de 
51% e de PM2,5 primárias de 59% em 
relação aos valores registados em 2000. No 
entanto, na sua resolução de 26 de 
Setembro de 2006 sobre a estratégia 
temática sobre a poluição atmosférica2, o 
Parlamento Europeu solicitou objectivos 
de redução mais ambiciosos, 
nomeadamente 65% para as emissões de 
NOx, 55% para as emissões de COV e 
61% para as partículas PM2,5 primárias. 
É necessário ter em conta esta ambição 
na presente directiva. No que diz respeito 
às emissões de COV das estações de 
serviço, os efeitos da alteração da Directiva 
98/70/CE deverão ser abordados em 
futuros actos legislativos.
1 Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu - Estratégia temática sobre a 
poluição atmosférica – COM(2005) 446.

2 JO C 306 E, 15.2006, p. 176.

Justificação

O Parlamento Europeu apelou a uma política mais ambiciosa em matéria de luta contra a 
poluição atmosférica. Qualquer acto legislativo relativo à poluição atmosférica deve estar de 
acordo com esta ambição.

Alteração 2
CONSIDERANDO 3

(3) A Comunidade comprometeu-se, no 
quadro do Protocolo de Quioto, a atingir os 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixados para o 
período de 2008-2012. Os transportes 
terrestres são actualmente responsáveis por 
cerca de 20% das emissões. A Comunidade 
interroga-se sobre o nível de redução das 

(3) A Comunidade comprometeu-se, no 
quadro do Protocolo de Quioto, a atingir os 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixados para o 
período de 2008-2012. Os transportes 
terrestres são actualmente responsáveis por 
cerca de 20% das emissões. A Comunidade 
também se comprometeu a reduzir em 
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emissões de gases com efeito de estufa a 
atingir para poder ir além do 
compromisso de Quioto. Para alcançar 
estes objectivos, é necessária a 
contribuição de todos os sectores.

30%, até 2020, as suas emissões de gases 
com efeito de estufa, no âmbito de um 
acordo mundial, e em 20% 
unilateralmente. Para alcançar estes 
objectivos, é necessária a contribuição de 
todos os sectores.

Justificação

Tal como proposto pela Comissão, o objectivo de 30% ou de 20% para depois de 2012 é 
apoiado tanto pelo Conselho como pelo Parlamento. Qualquer acto legislativo relativo à 
poluição atmosférica deve estar de acordo com esta ambição.

Alteração 3
CONSIDERANDO 6

(6) A Directiva 2003/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 
2003, relativa à promoção da utilização de 
biocombustíveis ou de outros combustíveis 
renováveis nos transportes, visa promover 
a utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não 
deverá conduzir ao aumento dos danos 
ambientais e sublinhou a necessidade de 
reduzir a produção de gases com efeito de 
estufa. A comunicação também chama a 
atenção para a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas 
aos biocombustíveis. 

(6) A Directiva 2003/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 
2003, relativa à promoção da utilização de 
biocombustíveis ou de outros combustíveis 
renováveis nos transportes, visa promover 
a utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não 
deverá conduzir ao aumento dos danos 
ambientais e sublinhou a necessidade de 
reduzir a produção de gases com efeito de 
estufa. A comunicação também chama a 
atenção para a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas 
aos biocombustíveis. Para a produção de 
biocombustíveis, é oportuno introduzir 
não só critérios relativos à biodiversidade, 
mas também critérios sociais.

Justificação

É conveniente promover a adição, aos combustíveis, de biocombustíveis que produzam 
poucos gases com efeito de estufa, mas é necessário evitar que isso se produza em detrimento 
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da biodiversidade ou provoque danos sociais significativos nos países produtores. 

Alteração 4
CONSIDERANDO 15

(15) Ao misturar etanol com gasolina 
produz-se uma alteração não linear da 
pressão de vapor da mistura de 
combustível assim obtida. Para garantir 
que a pressão de vapor da gasolina obtida a 
partir da combinação de duas misturas 
autorizadas de etanol e gasolina se 
mantém dentro dos limites autorizados de 
pressão de vapor, é necessário definir os 
valores autorizados por derrogação para a 
pressão de vapor dessas misturas, de modo 
a corresponder ao aumento efectivo da 
pressão de vapor decorrente da adição de 
uma determinada percentagem de etanol 
à gasolina.

(15) Ao misturar etanol com gasolina 
produz-se uma alteração não linear da 
pressão de vapor da mistura de 
combustível assim obtida. Para garantir 
que o aumento da pressão de vapor da 
gasolina obtida a partir da percentagem a
incorporar não seja demasiado elevado, é 
necessário definir uma percentagem 
mínima de mistura como condição para 
permitir uma derrogação para a pressão de 
vapor dessas misturas.

Justificação

A mistura de etanol pode provocar um aumento da pressão de vapor. É oportuno zelar por 
que a aplicação da presente acto não se traduza num aumento da pressão de vapor máxima 
autorizada.

Alteração 5
CONSIDERANDO 16

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de 
combate à poluição atmosférica, a solução 
ideal seria as refinarias disponibilizarem as 
quantidades necessárias de gasolina com 
baixa pressão de vapor. Atendendo a que, 
neste momento, tal não se verifica, opta-se 
por aumentar o limite aplicável à pressão 
de vapor das misturas com etanol, de modo 
a permitir o desenvolvimento do mercado 
dos biocombustíveis.

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de 
combate à poluição atmosférica, a solução 
seria as refinarias disponibilizarem as 
quantidades necessárias de gasolina com 
baixa pressão de vapor. Atendendo a que, 
neste momento, tal não se verifica, opta-se 
por aumentar o limite aplicável à pressão 
de vapor das misturas com etanol, de modo 
a permitir o desenvolvimento do mercado 
dos biocombustíveis. A derrogação não 
deveria provocar um aumento 
generalizado das emissões de COV. É, 
portanto, necessário baixar os níveis 



PR\676597PT.doc 9/31 PE 392.119v01-00

PT

máximos da pressão de vapor.

Justificação

A mistura de etanol pode provocar um aumento da pressão de vapor. É oportuno zelar por 
que a aplicação da presente acto não se traduza num aumento da pressão de vapor máxima 
autorizada.

Alteração 6
CONSIDERANDO 19

(19) No quadro do estabelecimento de um 
novo mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
deverão ser conferidos poderes à Comissão 
para que estabeleça o método a utilizar na 
elaboração dos relatórios sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa produzidos 
ao longo do ciclo de vida dos combustíveis 
utilizados nos transportes rodoviários e nas 
máquinas móveis não rodoviárias. 
Atendendo a que essas medidas, tal como 
as medidas aplicáveis à adaptação dos 
métodos analíticos autorizados previstas no 
artigo 10.º da Directiva 98/70/CE, são de 
alcance geral e destinadas a completar a 
presente directiva mediante o aditamento 
de novos elementos não essenciais, 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. 

(19) No quadro do estabelecimento de um 
novo mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
deverão ser conferidos poderes à Comissão 
para que, com base nas orientações 
definidas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, estabeleça o método a utilizar na 
elaboração dos relatórios sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa produzidos 
ao longo do ciclo de vida dos combustíveis 
utilizados nos transportes rodoviários e nas 
máquinas móveis não rodoviárias. 
Atendendo a que essas medidas, tal como 
as medidas aplicáveis à adaptação dos 
métodos analíticos autorizados previstas no 
artigo 10.º da Directiva 98/70/CE, são de 
alcance geral e destinadas a completar a 
presente directiva mediante o aditamento 
de novos elementos não essenciais, 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. 

Justificação

A Comissão propõe que as emissões de gases com efeito de estufa sejam controladas ao 
longo de todo o ciclo de vida dos combustíveis e posteriormente reduzidas. De um ponto de 
vista democrático, é importante que o Parlamento Europeu e o Conselho definam a 
orientação do método de controlo em vez de deixar o assunto inteiramente para a 
comitologia.

Alteração 7
CONSIDERANDO 22 BIS (novo)
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(22 bis) Foram desenvolvidas tecnologias 
de motores novas e mais limpas para as 
embarcações de navegação interior. Estes 
motores só podem ser alimentados por 
combustíveis com um teor de enxofre 
muito baixo. O teor de enxofre dos 
combustíveis utilizados em embarcações
de navegação interior será reduzido a 
curto prazo numa única etapa. 

Justificação

Os motores de barcos, modernos, limpos, com técnicas de filtragem avançadas que permitem 
combater a poluição atmosférica só são compatíveis com combustíveis de muito baixo teor de 
enxofre. A Comissão propõe que o teor de enxofre dos combustíveis para embarcações de 
navegação interior seja reduzido em duas fases. No entanto, é preferível acelerar a 
introdução de combustível de baixo teor de enxofre e combinar as duas fases. 

Alteração 8
ARTIGO 1, PONTO -1 (novo)
Artigo 1 (Directiva 98/70/CE)

-1. O artigo 1º é alterado do seguinte 
modo:

"Artigo 1º
Âmbito de aplicação

A presente directiva fixa, para efeitos da 
protecção da saúde e do ambiente, as 
especificações técnicas aplicáveis aos 
combustíveis destinados a ser utilizados 
pelos veículos equipados com motor de 
ignição comandada e com motor de 
ignição por compressão, assim como com 
outras tecnologias para motores de 
veículos."

Justificação

Até agora, a directiva relativa à qualidade dos combustíveis regulamentava unicamente a 
qualidade dos combustíveis. A alteração proposta prevê, além disso, uma redução 
obrigatória da quantidade de gases com efeito de estufa provenientes dos combustíveis. Os 
fornecedores de combustíveis podem conformar-se a esta obrigação produzindo, 
nomeadamente, outros combustíveis como, por exemplo, o hidrogénio, que apresentam um 
bom balanço em matéria de gases com efeito de estufa. Para tornar esta opção possível, é 
necessário alargar o âmbito de aplicação da presente directiva.
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Alteração 9
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 2, nº 1, ponto 5 bis (novo) (Directiva 98/70/CE)

1 bis. Ao primeiro parágrafo do artigo2º, é 
aditado o nº 5 bis seguinte:
"5 bis. 'Desempenho em matéria de gases 
com efeito de estufa', a quantidade de 
gases com efeito de estufa presente no 
combustível, medida em equivalentes de 
CO2, mais a quantidade de equivalentes 
de  CO2 emitida devido ao processo de 
extracção e de produção, ao transporte, à 
distribuição e às alterações na utilização 
dos solos, menos a quantidade de 
equivalentes de  CO2 cuja emissão tenha 
sido evitada, aquando da produção de 
combustíveis, devido à absorção e ao 
armazenamento ou aos sumidouros. 

Justificação

Até 2020, os fornecedores de combustíveis têm de melhorar em 10% o rendimento dos 
combustíveis em matéria de gases com efeito de estufa. É necessário definir este conceito.

Alteração 10
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA C)
Artigo 3, nº 3 (Directiva 98/70/CE)

"3. Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo III 
serão assinalados, na língua ou línguas 
nacionais, com a menção "Gasolina com 
baixo teor de biocombustíveis".

"3. Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo III 
serão assinalados, na língua ou línguas 
nacionais, com a menção "Gasolina".

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com alto teor de 
biocombustíveis".

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com baixo teor 
de biocombustíveis".

Justificação

Para não criar confusão no espírito do consumidor, impõe-se reservar a expressão "Gasolina 
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com alto teor de biocombustíveis" para a gasolina que contenha uma percentagem realmente 
elevada de biocombustíveis. É por esse motivo que a gasolina que contenha de 0% a 5% de 
biocombustíveis deve ser chamada "Gasolina", ao passo que a gasolina que contenha de 5% 
a 10% de biocombustíveis deve ser chamada "Gasolina com baixo teor de biocombustíveis". 

Alteração 11
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C)
Artigo 4, nº 5 (Directiva 98/70/CE)

"5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2008, os 
gasóleos comercializados nos seus 
territórios, destinados a serem utilizados 
em máquinas móveis não rodoviárias e 
tractores agrícolas e florestais, contenham 
menos de 1 000 mg/kg de enxofre. O mais 
tardar em 31 de Dezembro de 2009, o teor 
máximo autorizado de enxofre nos 
gasóleos destinados a serem utilizados em 
máquinas móveis não rodoviárias e 
tractores agrícolas e florestais, à excepção 
das embarcações de navegação interior, 
será de 10 mg/kg."

"5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2008, os 
gasóleos comercializados nos seus 
territórios, destinados a serem utilizados 
em máquinas móveis não rodoviárias e 
tractores agrícolas e florestais, contenham 
menos de 1 000 mg/kg de enxofre. O mais 
tardar em 31 de Dezembro de 2009, o teor 
máximo autorizado de enxofre nos 
gasóleos destinados a serem utilizados em 
máquinas móveis não rodoviárias e 
tractores agrícolas e florestais, à excepção 
das embarcações de navegação interior, 
será de 10 mg/kg."

Os Estados-Membros devem também 
assegurar que, o mais tardar até 31 de 
Dezembro de 2009, os gasóleos destinados 
a serem utilizados em máquinas móveis 
não rodoviárias e em embarcações de 
navegação interior sejam alinhados pela 
qualidade dos combustíveis diesel para 
veículos rodoviários conforme 
especificado no Anexo IV.

Justificação

A Comissão propõe que, para as máquinas móveis não rodoviárias e tractores agrícolas e 
florestais, se reduza o teor de enxofre. Em contrapartida, nada é proposto no que respeita a 
outras substâncias poluentes como, por exemplo, os HAP. É importante que os combustíveis 
destinados aos veículos em questão satisfaçam todos os requisitos aplicáveis aos veículos 
rodoviários, segundo o que está estabelecido no Anexo IV.

Alteração 12
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA D)
Artigo 4, nº 6 (Directiva 98/70/CE)
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"6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar em 31 de Dezembro de 
2009, o teor máximo autorizado de enxofre 
nos gasóleos destinados a serem utilizados 
nas embarcações de navegação interior seja 
de 300 mg/kg. Os Estados-Membros 
devem assegurar que, o mais tardar em 31 
de Dezembro de 2011, tal teor máximo seja 
reduzido para 10 mg/kg."

"6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar em 31 de Dezembro de 
2009, o teor máximo autorizado de enxofre 
nos gasóleos destinados a serem utilizados 
nas embarcações de navegação interior seja 
de 10 mg/kg.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar até 31 de Dezembro de 
2009, os gasóleos destinados a serem 
utilizados em máquinas móveis não 
rodoviárias e em embarcações de 
navegação interior sejam alinhados pela 
qualidade dos combustíveis diesel para 
veículos rodoviários conforme 
especificado no Anexo IV."

Justificação

Os motores de barcos, modernos, limpos, com técnicas de filtragem avançadas que permitem 
combater a poluição atmosférica só são compatíveis com combustíveis de muito baixo teor de 
enxofre. A Comissão propõe que o teor de enxofre dos combustíveis para embarcações de 
navegação interior seja reduzido em duas fases. No entanto, é preferível acelerar a 
introdução de combustível de baixo teor de enxofre e combinar as duas fases. As emissões de 
CO2 suplementares daí resultantes a nível da refinaria serão amplamente compensadas pela 
redução das emissões de CO2 provenientes de motores com um melhor rendimento. Além 
disso, é importante que os combustíveis destinados às embarcações de navegação interior 
satisfaçam todos os requisitos aplicáveis aos veículos rodoviários, segundo o que está 
estabelecido no Anexo IV.

Alteração 13
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 1 (Directiva 98/70/CE)

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem 
relatórios sobre as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida desses combustíveis. 

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem 
relatórios sobre as emissões de gases com 
efeito de estufa, por unidade de energia, 
produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. 
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Justificação

Cf. justificação da alteração 15.

Alteração 14
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 2 (Directiva 98/70/CE)

2. A partir de 1 de Janeiro de 2011, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos por esses 
combustíveis. Esta redução será 
equivalente a mais 1% das emissões 
registadas em 2010 por cada ano civil, até 
2020 inclusive. O nível das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos por 
unidade energética ao longo do ciclo de 
vida dos combustíveis comunicado em 
2020 não será superior a 90% do nível 
indicado em 2010. 

2. A partir de 1 de Janeiro de 2011, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos por esses 
combustíveis. Esta redução será 
equivalente a mais 2% das emissões 
registadas em 2010 por cada dois anos 
civis, até 2020 inclusive. O nível das 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos por unidade energética ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
comunicado em 2020 não será superior a 
90% do nível indicado em 2010. 

Justificação

Cf. justificação da alteração 15.

Alteração 15
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 3 (Directiva 98/70/CE)

3. As medidas necessárias à aplicação do 
mecanismo de monitorização, 
comunicação e verificação das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis, 
com base numa definição precisa dos 
elementos a ter em consideração para 
calcular essas emissões, de modo a cumprir 
as obrigações estabelecidas nos n.ºs 1 e 2 
do presente artigo, que tenham por 
objectivo alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, a fim de a completar, 

3. As medidas necessárias à aplicação do 
mecanismo de monitorização, 
comunicação e verificação das emissões de 
gases com efeito de estufa, por unidade de 
energia, produzidos ao longo do ciclo de 
vida dos combustíveis, com base numa 
definição precisa dos elementos a ter em 
consideração para calcular essas emissões, 
de modo a cumprir as obrigações 
estabelecidas nos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, que tenham por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 



PR\676597PT.doc 15/31 PE 392.119v01-00

PT

serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
11°.

directiva, a fim de a completar, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
11°, com base nas orientações enunciadas 
no Anexo VI bis.

Justificação

A Comissão propõe que se remeta para a comitologia para definir o método a utilizar para 
medir, ao longo de todo o processo, os gases com efeito de estufa. Mas a questão da escolha 
do método a utilizar apresenta aspectos muito políticos. É, portanto, conveniente, que o 
Parlamento dê orientações em que o processo de comitologia se deverá basear. No que 
respeita às reduções das emissões de gases com efeito de estufa, seria preferível prever cinco 
reduções de 2% cada uma, em vez de dez reduções anuais de 1% cada, e isso porque é mais 
fácil aplicar reduções de 2% de dois em dois anos.

Alteração 16
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-B bis (novo) (Directiva 98/70/CE)

Artigo 7º-B bis
Critérios de sustentabilidade para os 

biocombustíveis
1. Só os biocombustíveis que satisfaçam 
os critérios de sustentabilidade da 
produção e do rendimento em matéria de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida, tal como enunciado no Anexo VI 
ter, são considerados como contribuindo 
para o objectivo do artigo 7º-A.
2. Os Estados-Membros aceitarão os 
acordos bilaterais e multilaterais entre a 
Comunidade e países terceiros como 
prova de que as condições enunciadas no 
Anexo VI ter se encontram preenchidas.
3. Os Estados-Membros aceitarão a prova 
do respeito dos regimes internacionais 
voluntários que fixam normas de 
produção sustentáveis de produtos 
agrícolas ou silvícolas como prova de que 
as condições enunciadas no Anexo VI ter 
foram cumpridas desde que os regimes em 
questão tenham sido certificados como 
satisfazendo normas adequadas em 
matéria de fiabilidade, de transparência e 
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de controlo por terceiros independentes. 
Uma lista dos regimes que satisfazem 
estes critérios será publicada e 
actualizada periodicamente.
Os critérios de sustentabilidade 
enunciados no Anexo VI ter serão 
aprovados segundo o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
nº 2 do artigo 11º.

Justificação

A produção de biomassa pode suscitar problemas graves em matéria de biodiversidade e em 
matéria social. A directiva revista relativa à qualidade dos combustíveis promove a produção 
de biomassa com um teor relativamente baixo de gases com efeito de estufa, mas impõe-se 
prever, além disso, critérios relativos à biodiversidade e critérios sociais. É importante que o 
Parlamento formule orientações sobre estes critérios, em vez de remeter para a comitologia.

Alteração 17
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 8-A (Directiva 98/70/CE)

A Comissão continuará a desenvolver um 
método de ensaio adequado no que se 
refere aos aditivos metálicos utilizados nos 
combustíveis.

A utilização do aditivo metálico MMT nos 
combustíveis será proibida a partir de 1 de 
Janeiro de 2010. A Comissão 
desenvolverá um método de ensaio 
adequado no que se refere aos aditivos 
metálicos diferentes do MMT utilizados 
nos combustíveis.

Justificação

Nalguns Estados-Membros, adita-se MMT à gasolina, a fim de melhorar a qualidade, 
medíocre, da gasolina importada da Rússia. A utilização deste aditivo e de outros aditivos 
metálicos é muito nociva para o ambiente. O MMT pode facilmente ser substituído por 
substâncias menos nocivas, pelo que a utilização deste aditivo deve ser proibida a partir de 
2010. No que respeita aos outros aditivos metálicos, a Comissão elaborará métodos de 
ensaio adequados.  

Alteração 18
ARTIGO 1, PONTO 7

Artigo 9, alínea c bis) (nova) (Directiva 98/70/CE)

(c bis) A definição da expressão 



PR\676597PT.doc 17/31 PE 392.119v01-00

PT

“condições climáticas de tipo polar ou 
invernos rigorosos”, a fim de restringir o 
âmbito de aplicação desta definição às 
regiões onde as condições justificam um 
nível de pressão de vapor máximo mais 
elevado.

Justificação

Nos Estados-Membros onde prevalecem condições climáticas de tipo polar ou invernos 
rigorosos, o nível de pressão de vapor máximo pode ser mais elevado. A Comissão propõe 
uma definição mais ampla daquilo que se deve entender por “condições climáticas de tipo 
polar ou invernos rigorosos”. Também é necessário analisar se não é possível circunscrever 
rigorosamente o âmbito de aplicação desta definição às regiões que deveriam poder 
beneficiar da pressão de vapor máxima.

Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 7

Artigo 9, alínea f) (Directiva 98/70/CE)

(f) A utilização de aditivos metálicos nos 
combustíveis.

(f) A utilização de aditivos metálicos
diferentes do MMT nos combustíveis.

Justificação

Cf. justificação da alteração 20.

Alteração 20
ARTIGO 1, PONTO 7

Artigo 9, alínea f bis) (nova) (Directiva 98/70/CE)

(f bis) O volume total dos componentes 
utilizados na gasolina e no gasóleo, tendo 
em conta a legislação comunitária em 
matéria de ambiente, inclusive os 
objectivos da directiva-quadro relativa à 
água e das suas directivas filhas.

Justificação

Existem provas de que as massas da água estão, por vezes, poluídas com produtos utilizados 
no gasóleo ou na gasolina, como o MTBE ou o ETBE, ou outros produtos como, por exemplo, 
o benzeno. Esta questão deve ser analisada à luz da directiva-quadro relativa à água e de 
outra legislação ambiental da União Europeia.
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Alteração 21
ARTIGO 1, PONTO 12, PARÁGRAFO -1 (novo)

Anexo III, quadro (Directiva 98/70/CE)

Na linha correspondente à “Pressão de 
vapor, período de Verão”, a entrada que 
figura na coluna “Máxima” é substituída 
por “56,0(5)”.

Justificação

O Anexo III é aplicável à gasolina com um teor de biocombustíveis de 0,5%. Como a gasolina 
que contém 5 a 10% de biocombustíveis é denominada “gasolina de baixo teor de 
biocombustíveis”, é oportuno manter, para a gasolina que contém 0 a 5% de 
biocombustíveis, a simples designação de “gasolina”, que tem na actual Directiva 98/70/CE 
não alterada.

Alteração 22
ARTIGO 1, PONTO 12

Anexo III, nota de rodapé 5 (Directiva 98/70/CE)

Na nota de rodapé n.º 5, é aditado o texto 
seguinte: "Se o combustível contiver
etanol, a pressão de vapor máxima no 
período de Verão poderá exceder 60 kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI."

Na nota de rodapé n.º 5, o texto é
substituído pelo seguinte: “Para os 
Estados-Membros com condições
climáticas de tipo polar ou invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
poderá exceder 66,0 kPa. Se o 
combustível contiver biocombustíveis, a 
pressão de vapor máxima autorizada no
período de Verão poderá exceder 56 kPa 
em 4 kPa (ver Anexo VI) se se respeitar 
um teor mínimo de biocombustíveis de 
3%".

Justificação

O Anexo III é aplicável à gasolina com um teor de biocombustíveis de 0,5%. Como a gasolina 
que contém 5 a 10% de biocombustíveis é denominada “gasolina de baixo teor de 
biocombustíveis”, é oportuno manter, para a gasolina que contém 0 a 5% de 
biocombustíveis, a simples designação de “gasolina”, que tem na actual Directiva 98/70/CE 
não alterada.

Alteração 23
ARTIGO 1, PONTO 13, ALÍNEA A)

Anexo IV, quadro 5 (Directiva 98/70/CE)
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(a) Na linha correspondente a 
"Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos", 
a entrada constante da coluna "Máximo" é 
substituída por "8".

(a) Na linha correspondente a 
"Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos", 
a entrada constante da coluna "Máximo" é 
substituída por "6".

Justificação

É conveniente reduzir, tanto quanto possível, as emissões de hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos (HAP), que são nocivos. A Comissão pretende reduzir de 11% para 8% o valor 
máximo autorizado de HAP. Acontece que, em média, na União Europeia, os combustíveis 
contêm cerca de 3% de HAP; raramente se ultrapassa o nível de 6%. A percentagem máxima 
prescrita pode, portanto, ser ainda reduzida até 6%. 

Alteração 24
ARTIGO 1, PONTO 15 BIS (novo)

Anexo VI bis e VI ter (novos) (Directiva 98/70/CE)

15 bis. São aditados os Anexos VI bis e VI 
ter, que figuram em anexo à presente 
directiva.

Justificação

É necessário especificar o modo como os desempenhos dos combustíveis em matéria de gases 
com efeito de estufa serão controlados e reduzidos. É com este objectivo que se aditam dois 
anexos novos.

Alteração 25
ANEXO

Anexo V, subtítulo (Directiva 98/70/CE)

Tipo: Gasolina com alto teor de 
biocombustíveis

Tipo: Gasolina com baixo teor de 
biocombustíveis

Justificação

O Anexo V contém disposições aplicáveis à gasolina que contém de 0 a 10% de 
biocombustíveis. É enganoso designar uma gasolina que contém essa percentagem de 
biocombustíveis "gasolina com alto teor de biocombustíveis". Esta expressão deveria ser 
reservada à gasolina que tenha um teor muito mais elevado de biocombustíveis. Além disso, é 
preferível prever, por um lado, uma gasolina que contém de 0 a 5% de biocombustíveis e, por 
outro lado, uma gasolina que contém de 5 a 10% de biocombustíveis.
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Alteração 26
ANEXO

Anexo V, quadro, linha 3, coluna 4 (Directiva 98/70/CE)

Pressão de vapor, período de Verão Pressão de vapor, período de Verão 

60,0 (4) 56,0 (4)

Justificação

Cf. justificação da alteração 25.

Alteração 27
ANEXO

Anexo V, quadro, linha 7, travessão 2 (Directiva 98/70/CE)

- etanol (podem ser necessários agentes 
estabilizadores) % v/v 10

- biocombustível (podem ser necessários 
agentes estabilizadores) % v/v 5-10

Justificação

Cf. justificação da alteração 25.

Alteração 28
ANEXO

Anexo V, nota de rodapé 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima no 
período de Verão poderá exceder 60 kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI.

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 66,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima no 
período de Verão poderá exceder 60 kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI.

Justificação

Cf. justificação da alteração 25.

Alteração 29
ANEXO

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)
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VALORES AUTORIZADOS POR 
DERROGAÇÃO PARA A PRESSÃO DE 
VAPOR DA GASOLINA QUE CONTÉM 

ETANOL

VALORES AUTORIZADOS POR 
DERROGAÇÃO PARA A PRESSÃO DE 
VAPOR DA GASOLINA QUE CONTÉM 

BIOCOMBUSTÍVEIS
Teor de etanol 
(%v/v)

Valores 
autorizados por 
derrogação para 
a pressão de 
vapor (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
A determinação do valor autorizado por 
derrogação para um teor de etanol 
intermédio situado entre dois dos valores 
indicados será feita por extrapolação 
linear directa entre o teor de etanol 
imediatamente superior e o teor de etanol 
imediatamente inferior ao valor 
intermédio.

Poder-se-á autorizar uma derrogação de 4 
kPa apenas quando se misturarem entre 
3% e 10% de biocombustíveis.

Justificação

A derrogação proposta levaria a um aumento da pressão de vapor até 68 kPa e, devido ao 
aumento das emissões de COV, a qualidade do ar deteriorar-se-ia. Acontece que, para os 
fornecedores, a adição de etanol ou de outros biocombustíveis pode constituir um meio 
importante para melhorar o rendimento dos seus combustíveis em matéria de gases com 
efeito de estufa. Para que a qualidade do ar não se deteriore, é, portanto, necessário que a 
pressão de vapor máxima generalizada seja reduzida para um nível de 56 kPa. Além disso, 
uma derrogação de, no máximo, 4 kPa pode ser autorizada. Com esta abordagem, mesmo 
com a derrogação, a pressão de vapor máxima não ultrapassará 60 kPa e a poluição 
atmosférica não aumentará.

Alteração 30
ANEXO

Anexo VI bis (novo) (Directiva 98/70/CE)
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ANEXO VI BIS (novo)
MÉTODO DE MEDIÇÃO DAS 

EMISSÕES DE GÁS COM EFEITO DE 
ESTUFA PRODUZIDAS POR TODOS 

OS COMBUSTÍVEIS DURANTE O SEU 
CICLO DE VIDA

1. Nos relatórios sobre as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidas por 
todos os combustíveis durante o seu ciclo 
de vida serão tidos em conta os seguintes 
elementos:
a) Extracção/produção de 
matérias-primas, incluindo:
- o modo em que a extracção foi 
efectuada, medido ou avaliado por local 
de extracção;
- uma avaliação da quantidade de energia 
utilizada durante a extracção que inclua a  
combustão em tocha, as fugas e outras 
formas de consumo de energia ligado ao 
processo;
- o impacto das modificações da utilização 
dos solos, incluindo transferências de
actividades agrícolas;
- quantidade de energia utilizada pela 
produção e utilização de substâncias 
agro-químicas por unidade de energia;
- o impacto dos produtos derivados;
- a utilização de combustíveis para 
maquinaria de produção, por unidade;
b) Transporte e distribuição, incluindo:
- o transporte do poço até ao primeiro 
local de refinação/transferência, com base 
em equivalentes CO2, médios por unidade 
de energia;
- o número de quilómetros de transporte 
desde o poço até ao local de 
refinação/transferência;
- o número de quilómetros de transporte 
desde o local de refinação/transferência 
até ao ponto de venda com base em 
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equivalentes CO2 médios, por unidade de 
energia;
c) Conversão/refinação, incluindo:
- a quantidade de energia utilizada no 
processo de conversão/refinação por 
unidade de energia;
- a quantidade de equivalentes CO2, por 
unidade de energia;
d) Produto final:
- o teor de carbono por unidade de 
energia.
2. Antes de 1 de Janeiro de 2011, 
estabelecer-se-ão normas mínimas para 
combustíveis baseadas nas emissões de 
gases com efeito de estufa produzidas ao 
longo do ciclo de vida, medidas de acordo 
com o nº 1 do presente Anexo. As normas 
consistirão nos resultados da medição 
registados pelo fornecedor de 
combustíveis com o melhor rendimento 
global, ou pela média dos três melhores 
fornecedores. Se necessário, poderá 
estabelecer-se uma distinção entre o 
petróleo bruto convencional leve e o 
pesado.
3. A partir de 1 de Janeiro de 2011, a 
redução de equivalentes CO2, prevista no 
artigo 7º bis, nº 2, poderia ser 
determinada com base em valores 
pré-estabelecidos por ponto de extracção, 
ou num teor fixo de equivalentes CO2, de 
acordo com o princípio “well-to-wheel”. 
Os fornecedores de combustível podem 
afastar-se deste valor num sentido positivo 
se conseguirem provar que o seu produto 
tem um rendimento mais baixo em 
matéria de gases com efeito de estufa do 
que o valor pré-estabelecido.

Justificação

O presente anexo dá orientações para o método de medição do CO2 proveniente de todos os 
combustíveis (incluindo os combustíveis fósseis, os biocombustíveis e o hidrogénio). Se os 
fornecedores conseguirem atingir o objectivo de redução das emissões de carbono fixado no 
artigo 7º bis utilizando novos combustíveis, como, por exemplo, o hidrogénio, tal levaria a 
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um considerável aumento dos investimentos nas novas tecnologias para veículos. 

A metodologia está dividida em três partes: a primeira descreve o processo de supervisão das 
emissões de gases com efeito de estufa ao longo de toda a cadeia; a segunda fixa as normas 
de base relativas à redução das emissões desse tipo de gases; quanto à terceira, descreve a 
fase de redução e introduz a possibilidade de utilizar valores pré-estabelecidos.

Alteração 31
ANEXO

Anexo VI ter (novo) (Directiva 98/70/CE)

ANEXO VI ter
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

PARA A PRODUÇÃO DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS

Biodiversidade
Os critérios relativos à biodiversidade 
basear-se-ão num sistema em que a 
biomassa é rastreável, pelo menos em 
parte, até à sua fonte, a biomassa 
certificada pode ser misturada com 
biomassa não certificada e todas as 
empresas da cadeia de produção de 
biomassa sustentável são certificadas. 
Esse sistema deverá garantir que:
- nenhuma produção de biomassa tenha 
lugar próximo de zonas naturais de valor 
ou de zonas públicas protegidas, a não ser 
que se trate de fluxos de resíduos ou de 
resíduos florestais;
- a produção de biomassa não provoque 
qualquer desflorestação;
- as convenções e regulamentações 
internacionais sejam respeitadas;
- a produção de biocombustíveis não 
provoque qualquer penúria de água.
Critérios sociais
Os critérios sociais relativos à produção 
de biocombustíveis incluirão os seguintes 
elementos:
- a obrigação de informar sobre o impacto 
social da produção das matérias-primas 
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biológicas, nomeadamente sobre os preços 
dos géneros alimentícios;
- uma declaração do consentimento por 
parte de uma representação das 
comunidades ou das populações locais.

Justificação

A produção de biomassa pode levar a problemas graves em matéria de biodiversidade e em 
matéria social. A directiva revista relativa à qualidade dos biocombustíveis estimula a 
produção de biomassa com teor relativamente baixo de gases com efeito de estufa. No 
entanto, são também necessários critérios relativos à biodiversidade e critérios sociais. O 
sistema de verificação proposto prevê que a origem da biomassa seja verificada de forma 
eficaz, de modo a garantir que não existe perda de biodiversidade, e, simultaneamente, 
possibilita a sua aplicação em grande escala. Quanto aos critérios sociais, deveriam basear-
se numa informação de qualidade e no consentimento das comunidades locais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A revisão da directiva relativa à qualidade dos combustíveis tem um duplo objectivo. Em 
primeiro lugar, melhorar a qualidade do ar, reduzindo, nomeadamente, as emissões de enxofre 
e de HAP. O segundo objectivo é contribuir para a luta contra as alterações climáticas 
reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa produzidos pelos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes. Este segundo objectivo representa uma decisão política notável. Em 
primeiro lugar, as emissões de gases com efeito de estufa devem ser medidas ao longo do seu 
ciclo de vida: extracção, produção, transporte, distribuição e utilização final. A etapa seguinte 
consiste em reduzir as emissões. É a primeira vez que um objectivo de redução é aplicado a 
um produto específico (combustível) com base numa análise do ciclo de vida. É interessante 
que, nos Estados Unidos, o Estado da Califórnia tenha anunciado, quase simultaneamente, 
uma iniciativa semelhante, o que abriu uma perspectiva de cooperação produtiva com os 
Estados Unidos. Para preparar o debate político, os coordenados da Comissão do Ambiente do 
Parlamento Europeu mandaram efectuar um estudo. Este estudo, intitulado Inclusion of 
sustainability criteria in the Fuel Quality Directive, foi publicado no início de Julho. Em 5 de 
Julho, a comissão ENVI e o departamento político organizaram um seminário durante o qual 
vários peritos expuseram os seus pontos de vista e para o qual tinham sido convidadas as 
partes interessadas. Participaram também no debate cerca de 50 pessoas, entre as quais 
representantes da Comissão, do CES, dos Estados-Membros, da Presidência do Conselho, do 
sector petrolífero, do movimento ecológico e dos produtores de biocombustíveis. Durante os 
últimos meses, a relatora teve vários encontros, tanto com partes interessadas como com 
peritos. Em Maio, participou, na Califórnia, num simpósio sobre o tema em apreciação. 
Diferentes opções sobre, por um lado, a qualidade do ar e, por outro lado, os objectivos a fixar 
em matéria de clima necessitam de uma maior especificação.

1. Qualidade do ar

A directiva relativa à qualidade dos combustíveis fixa novas normas aplicáveis ao dióxido de 
enxofre e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. No que respeita ao teor de enxofre dos 
combustíveis utilizados nas embarcações de navegação interior, a Comissão propõe a sua 
redução em duas etapas. Seria reduzido para 300 mg/kg em 31 de Dezembro de 2009 e para 
10 mg/kg em 31 de Dezembro de 2011. A Comissão justifica esta abordagem em duas etapas 
pelo consumo suplementar de energia necessário para reduzir o teor de enxofre dos 
combustíveis, ao que, no entanto, se poderá contrapor que um combustível com um baixo teor 
de enxofre torna possíveis motores para embarcações mais eficientes. O consumo suplementar 
de energia na refinaria é amplamente compensado pela redução do consumo de combustível 
pelas embarcações. Já estão disponíveis motores náuticos mais eficientes. 

A Comissão propõe a redução de 11% para 8% do teor máximo admissível de 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nos combustíveis. Acontece que, na UE, o nível 
médio situa-se entre 3 e 4%; raramente se ultrapassa o nível de 6%. Seria, portanto, possível, 
sem grandes custos excessivos, reduzir ainda de 8% para 6% a percentagem máxima.

Pressão de vapor e etanol
Outra questão: a pressão de vapor. Quanto maior for a pressão de vapor, mais elevadas são as 
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emissões de compostos orgânicos voláteis (COV). Os COV desempenham um papel 
importante na formação de ozono. Quando o tempo está quente, a formação de ozono pode 
constituir um problema de saúde importante. Na sua resolução sobre a estratégia temática 
sobre a qualidade do ar, o Parlamento solicitou que se demonstre uma maior ambição, 
justamente devido à toxicidade das emissões de COV. A Comissão não propõe uma redução 
suplementar e deseja manter a pressão de vapor máxima admissível em 60 kPa, com 
possibilidade de, em condições climáticas de tipo polar, passar para 70 kPa, por forma a que, 
mesmo nas regiões que têm um clima do tipo polar, os carros possam arrancar. Além disso, a 
própria Comissão propõe um aumento em caso de adição de etanol. A adição de etanol produz 
um efeito secundário: a pressão de vapor aumenta, o que aumenta a libertação de COV na 
atmosfera. O aumento da pressão de vapor não é directamente proporcional à quantidade de 
etanol adicionada. Atinge um máximo para 5% de etanol adicionado, depois reduz-se 
progressivamente. 

Para apresentar uma proposta equilibrada, a relatora inspirou-se no que se faz nos Estados 
Unidos. Na maior parte dos Estados deste país, a pressão de vapor máxima autorizada é 
consideravelmente mais baixa: 48 kPa. Não está previsto nenhum aumento em caso de adição 
de etanol ainda que os Estados onde a qualidade do ar o permite tenham essa possibilidade. 
Nenhum obstáculo técnico impede que se torne obrigatório, também na UE, uma pressão de 
vapor mais baixa. Uma pressão de vapor de 56 kPa é possível. Além disso, podemos 
perguntar em que medida se deve abrir uma excepção para o etanol. Tendo em conta o 
aumento rápido da pressão de vapor em caso de adição de uma pequena percentagem de 
etanol, seria dar um incentivo errado autorizar um aumento da pressão de vapor em caso de 
adição de uma pequena percentagem. Com efeito, neste caso, uma contribuição para a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa provocaria uma deterioração 
desproporcionada da qualidade do ar. A relatora propõe, portanto, uma derrogação limitada, 
de 4 kPa, em caso de adição de, pelo menos, 3% de biocombustíveis.

Propostas
Em resumo, a relatora propõe:

- acelerar a redução do teor de enxofre dos combustíveis utilizados nas embarcações de 
navegação interior;

- reduzir a quantidade máxima admissível de HAP; 
- proibir o aditivo nocivo MMT;
- baixar a pressão de vapor e autorizar uma derrogação apenas em caso de adição de 

uma proporção de biocombustíveis que se situe entre 3 e 10%. 

2. Gases com efeito de estufa

Na UE, os transportes rodoviários são responsáveis por cerca de 5% das emissões de gases 
com efeito de estufa. Se se pretender reduzir em 30% as emissões de CO2 até 2020, é 
necessário que os veículos automóveis se tornem muito mais eficientes, mas é também 
necessário reduzir as emissões de CO2 produzidas pelos combustíveis. A Comissão propõe 
que as emissões de gases com efeito de estufa sejam primeiro medidas e depois reduzidas, 
durante o período 2011-2020, em 1% por ano. Em linhas gerais, 85% das emissões de gases 
com efeito de estufa dos combustíveis são produzidos na combustão dos veículos automóveis 
e 15% no conjunto do processo de produção e de refinação, incluindo o transporte e a 
distribuição dos combustíveis. Como a proposta da Comissão prevê reduzir as emissões, 
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merece ser apoiada sem reservas. Para realizar esta redução, os fornecedores de combustíveis 
podem escolher tornar mais eficiente o processo de extracção e de refinação, por forma a que 
seja necessária menos energia para extrair o petróleo e transformá-lo em gasolina ou em 
gasóleo. Estudos comparativos realizados, nomeadamente, por Kristina Holmgren do IVL 
Swedish Environmental Research Institute demonstram que existem diferenças entre as 
refinarias da UE e que existem ainda numerosas possibilidades de poupança de energia por 
explorar. Há uma outra opção: produzir e comercializar outros combustíveis, como, por 
exemplo, o gás natural, o hidrogénio ou o GPL. É claro que a produção destes combustíveis 
alternativos deve ser submetida ao mesmo princípio Well to Wheel (do produtor ao 
consumidor). Uma terceira possibilidade consiste em adicionar biocombustíveis. Também 
aqui, o princípio Well to Wheel deve ser aplicado, após o que se dará preferência aos 
biocombustíveis que apresentem um balanço "gases com efeito de estufa" mais favorável do 
que o dos combustíveis fósseis. Esta preferência oferece aos fornecedores de combustíveis 
opções suficientes para que possam tomar decisões e fornecer os combustíveis que 
apresentem um melhor balanço em termos de CO2. Esta proposta merece o nosso total apoio. 
A proposta da Comissão suscita, no entanto, um determinado número de observações: 

1. Fixação do método
A Comissão propõe que a abordagem Well to Wheel seja fixada no âmbito da comitologia. 
Como, neste contexto, há algumas escolhas políticas importantes a fazer, é necessário que o 
Parlamento adopte um determinado número de orientações por co-decisão. Para este efeito, 
podemos formular, num novo anexo, orientações que seguidamente poderão ser especificadas 
no âmbito do procedimento de comitologia. No âmbito destas orientações, poder-se-á, 
nomeadamente, tomar decisões acerca do ano de referência e da norma. 

2. Ano de referência e norma
As companhias petrolíferas diferem umas das outras segundo aquilo que investiram na 
melhoria da eficiência. A proposta da Comissão prevê que cada fornecedor seja obrigado a 
fornecer dados relativos às emissões de gases com efeito de estufa, e isso seria a norma. Tal 
significaria que, para cada empresa, aplicar-se-ia uma norma específica, o que vai contra a 
lógica do mercado interno. Vai também contra o sentimento de justiça: as empresas que 
investiram em melhorias seriam lesadas, dado que teriam de cumprir normas mais rigorosas 
do que as suas concorrentes que investiram menos na eficiência. Para garantir a igualdade das 
condições de concorrência, é necessária uma norma comunitária. O ideal seria que o ano de 
referência se situasse no passado, por forma a que os comportamentos não sejam 
influenciados por motivações estratégicas. Neste caso, há que recorrer a estudos existentes. 
Como faltam muitos dados e nem todos os fornecedores de combustíveis e produtores de 
biocombustíveis apoiam inequivocamente os resultados destes estudos, é preferível que o ano 
de referência se situe no futuro, o mais próximo possível da adopção da directiva. Assim, cada 
fornecedor poderá e deverá transmitir os dados. 

3. Objectivo
O objectivo proposto é de 1% por ano. Segundo os peritos, a sua concretização exigiria um 
esforço considerável, mas é claro que tal dependerá, em grande parte, do ponto de partida ou 
da norma de base. Perguntamo-nos naturalmente como escolher esta norma com base em 
dados fornecidos pelos produtores de combustíveis. Recomenda-se que não se leve em conta 
nem a norma mais baixa nem a norma média. Uma norma adequada pressupõe uma 
abordagem maximalista: a melhor empresa (ou, por exemplo, a média das três melhores 
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empresas) serviria de modelo às outras, mas impõe-se uma outra observação: podemos supor 
que a melhor empresa utilizará petróleo leve, o qual, de resto, exige menos tratamento e 
refinação. Se a melhor empresa fixar a norma, todos os outros fornecedores europeus de 
combustíveis serão fortemente incitados, ou mesmo obrigados, a utilizar, também eles, um 
petróleo tão leve quanto possível, o que provocaria um aumento do preço do petróleo leve e 
teria como consequência que o petróleo pesado iria para países como, por exemplo, a China e 
a Índia. Tal não seria necessariamente melhor para o nível mundial de emissões de gases com 
efeito de estufa: as emissões seriam simplesmente transferidas das empresas europeias para 
outras empresas. Para garantir uma verdadeira redução, poderia ser necessário instaurar duas 
normas: uma para o petróleo pesado e outra para o petróleo leve. No entanto, só será possível 
verificar esta necessidade com base nos dados relativos ao verdadeiro nível de emissões 
imputável aos fornecedores de combustíveis. Além disso, a redução proposta, de 1% por ano, 
seria difícil de manter. Uma redução de 2% de dois em dois anos seria mais fácil e permitiria 
a mesma redução total das emissões até 2020.

4. Toda a cadeia
A proposta da Comissão evoca expressamente uma abordagem Well to Wheel. Levam-se em 
linha de conta as emissões ao longo de toda a cadeia. Para os combustíveis fósseis, a cadeia 
abrange a extracção do petróleo, a combustão em tocha, o primeiro tratamento, o transporte, a 
refinação, a distribuição e a eliminação aquando da combustão no motor. O mesmo é válido 
para os biocombustíveis, mas os factores a levar em consideração são sobretudo a utilização 
de adjuvantes (adubos) e as modificações na utilização dos solos.

Estes critérios são resumidos em anexo, por forma a torná-los aplicáveis ao petróleo, ao gás, 
ao hidrogénio e aos biocombustíveis. Poder-se-ia prever, para cada combustível, um método 
específico, mas esta abordagem garante que o método seja neutro no plano tecnológico e não 
esconde qualquer incentivo a favor de um ou de outro combustível. É o fornecedor de 
combustíveis que pode escolher a melhor opção. 

5. Âmbito de aplicação
A proposta da Comissão não refere o hidrogénio. É, todavia, importante oferecer a todos os 
fornecedores de combustíveis uma panóplia de opções optimizada e não apoiar 
exclusivamente a utilização dos biocombustíveis. É por essa razão que se alterou o artigo 2º, 
que define o âmbito de aplicação.

Um aspecto problemático é o da electricidade. É um facto que seria óptimo que as viaturas 
fossem movidas a electricidade, uma electricidade produzida de forma sustentável. Alguns 
construtores de automóveis prevêem a chegada do veículo que se poderá carregar em casa, 
ligando a bateria a uma tomada. Nestas condições, os actuais fornecedores de combustíveis 
ficariam, em grande parte, fora da jogada. Em princípio, alargar o âmbito de aplicação para 
cobrir também a electricidade seria uma atitude adequada, mas, geralmente, os fornecedores 
de combustíveis não fornecem electricidade. Um sistema de comércio seria uma solução, mas 
tornaria de novo a directiva mais complexa.

6. Critérios de sustentabilidade
Ainda que os fornecedores de combustíveis disponham de várias possibilidades para cumprir 
as obrigações em matéria de redução, não podemos negar que este objectivo constitui um 
forte incentivo no sentido da utilização de biocombustíveis. Neste contexto, é evidente que a 
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inclusão de biocombustíveis, que, segundo uma análise Well to Wheel, emitem ainda mais, ou 
pouco menos, gases com efeito de estufa não constituiria um progresso. Não é, portanto, 
necessário prever um critério que fixe expressamente um requisito mínimo no que respeita aos 
resultados em matéria de gases com efeito de estufa: os produtores de combustíveis não terão 
qualquer motivo para misturar biocombustíveis, que não apresentam uma boa eficiência em 
matéria de CO2. 

O mesmo não acontece com os critérios de sustentabilidade. Preocupamo-nos, com toda a 
pertinência, com as consequências que uma utilização, em grande escala, dos biocombustíveis 
teria para a biodiversidade, para o ambiente, mas também para as relações sociais. Não é fácil 
formular critérios que estejam de acordo com a Organização Mundial do Comércio. Alguns 
países europeus já transpuseram uma primeira etapa. Com base nas posições (provisórias) do 
Reino Unido, da Alemanha e dos Países Baixos, estão incluídos em anexo (Anexo VI ter) 
alguns critérios que vêm na linha das preocupações relativas aos biocombustíveis. No que 
respeita aos critérios sociais, trata-se, em primeiro lugar, de uma obrigação de controlar o 
impacto social e de obter o consentimento das populações locais. No caso da biodiversidade, 
as preocupações dizem, nomeadamente, respeito à utilização da água e à proximidade de 
regiões naturais de grande valor. 

7. Compatibilidade com outras regulamentações: ETS (comércio de emissões) e 
objectivo em matéria de biocombustíveis

Discute-se muito a compatibilidade com outras disposições e iniciativas legislativas. O 
Conselho Europeu subscreveu um objectivo vinculativo que prevê a integração de 10% de 
biocombustíveis, mediante duas condições: deve tratar-se de biocombustíveis sustentáveis e 
as tecnologias da segunda geração devem ser devidamente desenvolvidas. É evidente que os 
objectivos de sustentabilidade enunciados no anexo à directiva em apreciação não deveriam 
divergir da condição geral de sustentabilidade formulada pelo Conselho. A Comissão procura 
actualmente definir critérios. Eventualmente, numa fase posterior, o Anexo VI ter poderá 
simplesmente ser completado com referência a uma lista consolidada de critérios. 

Segundo aspecto da compatibilidade: o comércio de emissões. As refinarias integram-se no 
sistema ETS e devem dar conta das suas emissões e comprar licenças suplementares se 
produzirem emissões que excedam as licenças recebidas. Segundo algumas pessoas, tal é 
suficiente para garantir que as refinarias tenham um comportamento responsável em matéria 
de emissões de CO2, pelo que não deveriam ser submetidas à obrigação de apresentar 
relatórios. Além disso, algumas pessoas consideram que o sistema ETS se limita a ser um 
incentivo à redução das emissões de CO2 e não uma exigência absoluta. As companhias 
petrolíferas podem, de resto, escolher comprar licenças de emissão de CO2 no mercado. O 
sistema ETS e a directiva em apreciação constituem um estímulo; nenhum deles impõe 
melhorias da eficiência nas refinarias. Numa palavra, estes dois regimes reforçam-se 
mutuamente e não são, de forma alguma, contraditórios.  

8. Conclusão
As alterações apresentadas pela relatora visam os seguintes objectivos: máxima eficácia, 
igualdade das condições de concorrência e objectivos ambiciosos, mas razoáveis. Além disso, 
é importante que a directiva seja neutra no plano tecnológico, na medida em que não deve 
comportar nenhum estímulo suplementar a favor de um determinado combustível ou de uma 
determinada tecnologia. Em resumo, propõem-se as seguintes alterações:
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- Anexo VI bis: orientações relativas aos métodos de medição, incluindo a possibilidade 
de utilizar valores-padrão (default values), uma abordagem maximalista (toprunner) e, 
se for caso disso, a aplicação de normas diferentes para o petróleo leve e para o 
petróleo pesado;

- Anexo VI ter: critérios de sustentabilidade: obrigações em matéria de biodiversidade e 
em matéria social;

- alargamento do âmbito de aplicação da directiva: possibilidade de utilização de 
hidrogénio para reduzir as emissões de CO2;

- maior flexibilidade: até 2020, inclusive, as emissões seriam reduzidas 2% de dois em 
dois anos, em vez de 1% por ano;

- garantias de sustentabilidade num artigo 7º quater (novo).


