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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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 relativa à 
promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente 
eficientes
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta alterada revista da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho (COM(2007)0817),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0008/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º 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, da Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, bem como da Comissão dos Transportes e do 
Turismo (A6-0000/2008),

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.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comunicação da Comissão "Uma 
política energética para a Europa" propôs a 
adopção pela UE de um compromisso que 
vise uma redução, no mínimo, de 20% dos 
gases com efeito de estufa até 2020, em 
comparação com os níveis de 1990. Foram 
propostos objectivos vinculativos de um 
aumento de 20% da eficiência energética, 
de um nível de 20% de energias renováveis 
e de uma quota de 10% de biocombustíveis 
no mercado de carburantes na Comunidade 
até 2020, nomeadamente para melhorar a 

(4) A Comunicação da Comissão "Uma 
política energética para a Europa" propôs a 
adopção pela UE de um compromisso que 
vise uma redução, no mínimo, de 20% dos 
gases com efeito de estufa até 2020, em 
comparação com os níveis de 1990. Foram 
propostos objectivos vinculativos de um 
aumento de 20% da eficiência energética, 
de um nível de 20% de energias renováveis 
e de uma quota de 10% de biocombustíveis 
produzidos de forma sustentável e 
certificados no mercado de carburantes na 
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segurança do aprovisionamento energético 
mediante uma diversificação do cabaz de 
combustíveis.

Comunidade até 2020, nomeadamente para 
melhorar a segurança do aprovisionamento 
energético mediante uma diversificação do 
cabaz de combustíveis.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A aplicação mais vasta de 
determinadas tecnologias, tais como os 
veículos a hidrogénio, a GPL (gás de 
petróleo liquefeito) ou a GNC (gás 
natural comprimido), pode requerer um 
elevado investimento inicial devido 
nomeadamente às infra-estruturas, razão 
pela qual a Comissão deveria examinar a 
forma de aplicar e manter, em benefício 
do ambiente, disposições transparentes e 
não discriminatórias aplicáveis às ajudas 
nacionais e comunitárias concedidas a 
este tipo de investimento.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Segundo o estudo de impacto 
levado a efeito pela Comissão, quando a 
presente directiva entrar em vigor, 50% 
das aquisições de veículos corresponderão 
à melhor solução de mercado em termos 
de custos globais durante o tempo de vida 
do veículo, incluindo os custos externos.
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Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As cidades que desejem ser 
conhecidas como partidárias da defesa do 
ambiente deveriam ser encorajadas a 
fazê-lo, cumprindo propor-lhes os meios 
para tal graças à publicação transparente 
e sistemática na Internet de informações, 
cálculos, decisões e comparações no 
domínio dos concursos públicos, nos 
termos da presente Directiva.  

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objecto Objecto e objectivo
A presente directiva exige a inclusão dos 
custos operacionais com o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões 
poluentes durante o tempo de vida do 
veículo como critérios de adjudicação na 
aquisição de veículos de transporte 
rodoviário por parte dos poderes públicos 
ou de entidades adjudicantes na acepção 
das Directivas 2004/17/CE1 e 2004/18/CE2

ou como critérios para a aquisição desses 
veículos por parte de operadores sob 
contrato, licença ou autorização concedida 
por autoridades públicas, a fim de 

A presente directiva procura promover e 
estimular o mercado dos veículos 
ecológicos e eficientes do ponto de vista 
energético, socorrendo-se dos concursos 
públicos que tenham em conta os custos 
operacionais reais dos veículos durante o 
seu tempo de vida, incluindo os custos 
ambientais. A Directiva exige a inclusão 
dos custos operacionais com o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões 
poluentes durante o tempo de vida do 
veículo como critérios de adjudicação na 
aquisição de veículos de transporte 

                                               
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
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promover os veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes.

rodoviário por parte dos poderes públicos 
ou de entidades adjudicantes na acepção 
das Directivas 2004/17/CE1 e 2004/18/CE2

ou como critérios para a aquisição desses 
veículos por parte de operadores sob 
contrato, licença ou autorização concedida 
por autoridades públicas.

O objectivo da presente directiva consiste 
em garantir uma determinada procura de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e eficientes do ponto de vista 
energético, que seja suficientemente 
elevada para encorajar os fabricantes e a 
indústria a investirem no desenvolvimento 
de veículos com baixo custo a nível do 
consumo da energia, emissões de CO2 e 
emissões poluentes.

Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2012, todos 
os concursos para veículos de transporte 
rodoviário realizados por poderes públicos 
ou entidades adjudicantes na acepção das 
Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE 
incluam os custos operacionais com o 
consumo de energia, as emissões de CO2 e 
as emissões poluentes durante o tempo de 
vida dos veículos como critérios de 
adjudicação dos veículos de transporte 
rodoviário, de acordo com a metodologia 
definida no artigo 3.º.

2. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2010, todos 
os concursos para veículos de transporte 
rodoviário realizados por poderes públicos 
ou entidades adjudicantes na acepção das 
Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE 
incluam os custos operacionais com o 
consumo de energia, as emissões de CO2 e 
as emissões poluentes durante o tempo de 
vida dos veículos como critérios de 
adjudicação dos veículos de transporte 
rodoviário, de acordo com a metodologia 
definida no artigo 3.º.

Or. en

                                                                                                                                                  
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2012, todas 
as aquisições de veículos de transporte 
rodoviário destinados à prestação de 
serviços públicos de transporte de 
passageiros sob licença ou autorização 
concedida por autoridades públicas 
incluam como critérios de adjudicação os 
custos operacionais com o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões 
poluentes durante o tempo de vida dos 
veículos de transporte rodoviário, de 
acordo com a metodologia definida no 
artigo 3.º.

3. Os Estados-Membros assegurarão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2010, todas 
as aquisições de veículos de transporte 
rodoviário destinados à prestação de 
serviços públicos de transporte de 
passageiros sob licença ou autorização 
concedida por autoridades públicas 
incluam como critérios de adjudicação os 
custos operacionais com o consumo de 
energia, as emissões de CO2 e as emissões 
poluentes durante o tempo de vida dos 
veículos de transporte rodoviário, de 
acordo com a metodologia definida no 
artigo 3.º.

Or. en

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades locais, regionais ou 
nacionais que adquiram por concurso 
veículos não poluentes e energeticamente 
eficientes que correspondam a, pelo 
menos, 50% das suas aquisições anuais 
específicas podem utilizar o rótulo 
“transporte rodoviário urbano não 
poluente e energeticamente eficiente”. A 
Comissão define um modelo uniforme 
para este rótulo.

Or. en
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Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

– O consumo de combustível por 
quilómetro de um veículo, de acordo com o 
estabelecido no n.º 2 do presente artigo, 
será convertido em consumo de energia por 
quilómetro utilizando os factores de 
conversão do Quadro 1 do Anexo no que 
diz respeito ao teor de energia dos 
diferentes combustíveis;

– O consumo de combustível por 
quilómetro de um veículo, de acordo com o 
estabelecido no n.º 2 do presente artigo, 
será calculado em unidades de consumo 
de energia por quilómetro, quer este 
cálculo seja directo, como no caso dos 
automóveis eléctricos, ou indirecto. Nos 
casos em que o consumo de combustível 
seja indicado em unidades diferentes, será
convertido em consumo de energia por 
quilómetro utilizando os factores de 
conversão do Quadro 1 do Anexo no que 
diz respeito ao teor de energia dos 
diferentes combustíveis;

Or. en

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A
Transparência

A fim de promover o debate público e a 
reflexão política sobre os custos dos 
veículos ao longo do seu período de vida 
no quadro dos contratos públicos, e sem 
prejuízo dos requisitos consagrados nas 
Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, os 
Estados-Membros velam por que todos os 
intervenientes mencionados no artigo 2.º
publiquem na Internet as informações 
relativas aos custos energéticos e
ambientais referidos no artigo 3.º em 
relação a cada uma das propostas 
recebidas.



PR\721683PT.doc 11/14 PE405.923v01-00

PT

A fim de aprofundar o debate político 
público, a Comissão elabora, com base 
nos relatórios a que se refere o artigo 6.º
publicados na Internet, um quadro de 
comparação entre cidades e regiões 
equiparáveis em termos de contratos 
públicos compatíveis com o meio 
ambiente.

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

1. De dois em dois anos, com efeito a 
partir da data referida no artigo 8.º, a 
Comissão preparará um relatório sobre a 
aplicação da presente directiva e sobre as 
acções desenvolvidas por cada 
Estado-Membro destinadas a promover a 
realização de concursos para veículos de 
transporte rodoviário não poluentes e 
energeticamente eficientes.

1. Todos os anos, com efeito a partir da 
data referida no artigo 8.º, os 
Estados-Membros elaboram, para o 
exercício em causa, as estatísticas 
relativas ao número de veículos 
adquiridos pelos intervenientes
mencionados no artigo 2.º, em função das 
quatro categorias seguintes:

- veículos ligeiros,
- veículos utilitários ligeiros,
- autocarros, e
- outros veículos pesados.
Todos os anos, o mais tardar, até 30 de 
Outubro, os Estados-Membros
comunicam estas informações à 
Comissão, bem como as suas estimativas 
do impacto no mercado dos critérios 
mencionados no artigo 3.º.

2. O relatório avaliará os efeitos da 
presente directiva e a necessidade de outras 
acções e incluirá propostas, conforme 
adequado.

2. O mais tardar três anos a contar da 
data referida no artigo 8.º e, 
subsequentemente, de dois em dois anos, 
a Comissão prepara um relatório sobre a 
aplicação da presente directiva, incluindo 
as informações referidas no n.º 1, bem 
como sobre as medidas adoptadas pelos 
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Estados-Membros para promover a 
aquisição por concurso público de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes. O 
relatório avaliará os efeitos da presente 
directiva incluindo os indicadores 
quantitativos destinados a avaliar os 
benefícios ambientais, os relatórios dos 
Estados-Membros e a necessidade de 
outras acções e incluirá propostas, 
conforme adequado.

A Comissão comunica, em relação a cada 
uma das categorias a que se refere o n.º 1, 
o número absoluto e relativo de veículos 
adquiridos em relação ao mercado global 
deste tipo de veículos, em função da 
melhor solução de mercado em termos de 
custos globais dos veículos durante o 
tempo de vida, incluindo os custos 
externos, bem como a estimativa do 
impacto no mercado dos critérios 
enunciados no artigo 3.º.
2-A. A Comissão avalia, em particular, se, 
até 2012, o objectivo de 50% de veículos 
adquiridos em função da melhor solução 
de mercado em termos de custos globais 
do veículo durante o seu tempo de vida, 
incluindo os custos externos, foi atingido. 
Caso contrário, a Comissão apresenta, o 
mais tardar, até 2014, uma proposta 
destinada a aumentar a quota de veículos 
não poluentes e energeticamente 
eficientes e a garantir os efeitos esperados 
no mercado e no ambiente, se necessário 
através da inclusão de critérios de 
selecção obrigatórios.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente proposta retoma as recomendações anteriores da Comissão do Meio 
Ambiente
A actual proposta substitui uma proposta anterior (COM(2005)634 final) e inclui, em 
domínios essenciais, na sequência da análise da Comissão do Meio Ambiente, uma série de 
recomendações concretas do relator e de outros deputados.

Entre os elementos mais importantes figuram os seguintes:
 todos os veículos são abrangidos pela Directiva,
 as emissões de CO2 são tidas em consideração,
 o modelo é neutro do ponto de vista tecnológico e é flexível (em vez de norma 

estática),
 os contratos públicos destinam-se a promover os veículos não poluentes
 as especificidades locais devem ser tidas em consideração, a fim de respeitar o 

princípio da subsidiariedade

Cálculo dos custos durante o tempo de vida do veículo
A directiva obriga todos os poderes públicos que adquirem veículos, bem como todos os 
intervenientes que actuam em seu nome ou com a sua autorização, a calcular não apenas o 
preço de aquisição, mas também os custos de combustível, de emissões de CO2 e de poluição 
atmosférico ao longo de toda a vida do veículo e a utilizar estes custos como critério de 
aquisição.

Contratos públicos enquanto estímulo do mercado
O relator apoia muito particularmente a ideia de recorrer aos contratos públicos para estimular 
o mercado de veículos de transporte rodoviário não poluentes e propõe a adaptação do artigo 
1.º, chamando a atenção para o facto de este elemento constituir um dos grandes objectivos da 
directiva.

Uma vez que os contratos públicos constituem um segmento importante do mercado à escala 
europeia, se as autoridades públicas forem encorajadas a darem o exemplo, escolhendo como 
critério de aquisição o cálculo dos custos de um veículo ao longo do seu tempo de vida, é 
óbvio que o sector automóvel será incentivado a desenvolver e a investir em veículos 
ecológicos cujas emissões de CO2 e outros poluentes sejam mais baixas.

Transparência e debate público
Caso se pretenda que as decisões a nível local de aquisição de veículos sejam em benefício do 
ambiente, é crucial que as associações, os cidadãos e as personalidades políticas locais tenham 
acesso às informações relativas a estes concursos públicos. 

O relator modificou, por conseguinte, a directiva em relação a uma série de elementos, a fim 
de reforçar a transparência e o acesso público às informações, bem como de melhorar as 
possibilidades de comparação.

Estas alterações incidem nomeadamente nos seguintes pontos:
 todas as informações relativas aos custos do veículo durante o seu período de vida no 

quadro dos contratos públicos devem figurar no sítio Internet das autoridades locais,
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 a Comissão deve criar um quadro que permita comparar a gestão das autoridades 
locais em relação à aquisição de veículos não poluentes,

 a criação de um rótulo de aquisição ecológica por parte das autoridades locais e 
regionais que dêem o exemplo adquirindo veículos não poluentes.

Revisão e análise do impacto da directiva
Afigura-se importante avaliar em que medida a directiva surte, na sua presente forma, os 
efeitos almejados. Assim sendo, o relator propõe uma série de alterações destinadas a 
assegurar um seguimento específico e uma avaliação do impacto no mercado e no ambiente.

A Comissão é, assim, instada a:
 apresentar relatório de dois em dois anos sobre a implementação e o impacto da 

directiva no mercado das várias categorias de veículos, bem como no ambiente,
 avaliar em que medida o impacto desejado de 50% dos contratos públicos é logrado 

até 2012 e, se tal não for o caso, avaliar a forma como a directiva pode ser alterada por 
forma a atingir este objectivo.

Aplicação da Directiva
O relator considera que poderá ser possível introduzir e utilizar um método consagrado para 
efeitos de cálculo dos custos ao longo do período de vida já em 2010, propondo, por 
conseguinte, que a data seja antecipada, por forma a que os efeitos no ambiente e no mercado 
possam fazer sentir-se com a brevidade possível.


