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Alteração 17
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão;

Or. en

Justificação

A prorrogação das disposições de flexibilidade da directiva relativa às máquinas móveis não 
rodoviárias comprometeria seriamente o cumprimento dos objectivos da UE em matéria de 
qualidade do ar nos Estados-Membros. A proposta contradiz a própria retórica da Comissão 
e o PE exige uma legislação relativa à qualidade do ar mais orientada para as fontes. Além 
disso, a diluição da legislação em vigor abriria um precedente muito perigoso para outra 
legislação da UE relativa aos valores-limite das emissões.

Alteração 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Proposta de directiva – acto modificativo
-

Projecto de resolução legislativa Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão;

Or. en

Alteração 19
Pavel Poc

Proposta de directiva – acto modificativo
-
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Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão 

Or. en

Alteração 20
Bairbre de Brún

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) A Directiva 97/68/CE diz respeito às 
emissões de escape dos motores instalados 
em máquinas móveis não rodoviárias. Os 
actuais limites de emissão aplicáveis à 
homologação da maioria dos motores de 
ignição por compressão no âmbito da Fase 
III A devem ser substituídos por limites 
mais estritos no âmbito da Fase III B. Estes 
limites aplicam-se a partir de 1 de Janeiro 
de 2010 no que diz respeito à homologação 
desses motores e a partir de 1 de Janeiro de 
2011 no tocante à colocação no mercado.

(1) A Directiva 97/68/CE diz respeito às 
emissões de escape e aos limites de 
emissão dos poluentes atmosféricos dos 
motores instalados em máquinas móveis 
não rodoviárias, protegendo 
simultaneamente a saúde pública e o 
ambiente. Os actuais limites de emissão 
aplicáveis à homologação da maioria dos 
motores de ignição por compressão no 
âmbito da Fase III A devem ser 
substituídos por limites mais estritos no 
âmbito da Fase III B. Estes limites 
aplicam-se a partir de 1 de Janeiro de 2010 
no que diz respeito à homologação desses 
motores e a partir de 1 de Janeiro de 2011 
no tocante à colocação no mercado.

Or. en

Justificação

Visa a harmonização com o artigo 1.º da Directiva 97/68/CE, que estabelece como objectivo 
aproximar as legislações dos Estados-Membros respeitantes aos padrões de emissão e aos 
processos de homologação dos motores a instalar em máquinas móveis não rodoviárias, 
contribuindo para o correcto funcionamento do mercado interno e protegendo 
simultaneamente a saúde humana e o ambiente.
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Alteração 21
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A revisão da Directiva 97/68/CE 
está actualmente a ser preparada na 
Comissão, em conformidade com as 
recomendações especificadas no artigo 2.º 
da Directiva 2004/24/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Contudo, para 
que sejam eficazes, as medidas previstas 
nesta directiva devem entrar em vigor 
assim que a Fase III B se tornar 
aplicável. 

Or. en

Alteração 22
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na próxima revisão da Directiva 
97/68/CE, a Comissão deve propor a 
criação de uma nova fase de emissões – a 
Fase V – que deverá ser harmonizada 
com os requisitos das normas Euro VI   
para os veículos pesados;

Or. en

Justificação

É importante estabelecer novos valores-limite o mais rapidamente possível – com a próxima 
revisão da Directiva 97/68/CE – com vista a dar à indústria tempo suficiente para a 
implementação técnica dos novos requisitos. Em comparação com os valores da Fase IV já 
definidos para os motores de propulsão, a harmonização com os valores-limite Euro VI 
reduzirá ainda mais as emissões de partículas ao introduzir um limite mais rigoroso de MP 
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(massa) e um limite de NP (número).

Alteração 23
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1b) A próxima revisão da Directiva 
97/68/CE deve introduzir novos requisitos 
para a redução de partículas, 
nomeadamente um limite do número de 
partículas (NP), para todas as categorias 
de motores, de forma a assegurar uma 
redução efectiva das partículas ultrafinas;

Or. en

Justificação

Uma vez que as partículas ultrafinas quase não têm peso, a actual abordagem baseada nos 
valores-limite da massa das partículas (MP) não dá uma resposta adequada à emissão da 
fracção ultrafina das partículas, especialmente nociva para a saúde humana e que pode 
também produzir um impacto climático significativo (sobretudo no caso das partículas de 
carbono preto). A adopção de um limite do número de partículas (NP) garantirá a rápida 
introdução das melhores tecnologias disponíveis para resolver de forma eficaz o problema 
das emissões de partículas.

Alteração 24
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-C) As discussões sobre requisitos 
harmonizados para dispositivos adaptados 
de controlo das emissões estão 
actualmente em curso sob os auspícios da 
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UNECE. Neste contexto, a Comissão 
deve, na futura revisão da Directiva 
97/68/CE, definir uma abordagem 
abrangente para promover a adaptação 
dos sistemas de pós-tratamento na frota 
actual de máquinas móveis não 
rodoviárias.

Or. en

Justificação

O reequipamento das máquinas existentes com dispositivos de alto nível técnico de controlo 
das emissões é uma medida importante para reduzir rapidamente o impacto ambiental do 
sector das máquinas móveis não rodoviárias no seu conjunto.

Alteração 25
Karin Kadenbach

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Directiva 98/24/CE refere que as 
emissões de fuligem de diesel são 
cancerígenas. As actividades e processos 
durante os quais os trabalhadores estão 
expostos a emissões de motores diesel 
devem, portanto, estar sujeitos ao 
requisito de minimização de alto nível 
tecnológico. Mais concretamente nas 
obras, os trabalhadores estão 
permanentemente expostos a emissões da 
maquinaria de construção, pelo que 
merecem a melhor protecção possível.

Or. de

Justificação

Esta alteração alarga a alteração da relatora e introduz uma referência há muito devida à
directiva relativa aos agentes químicos perigosos.
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Alteração 26
Karin Kadenbach

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-B) À luz da experiência adquirida, das 
descobertas científicas e das tecnologias 
disponíveis, devem ser tomadas as 
seguintes novas medidas:
a) Em consequência do período 
prolongado de utilização de máquinas 
móveis não rodoviárias já colocadas no 
mercado, as emissões elevadas das 
mesmas continuarão durante muito tempo 
a representar um risco para a saúde e o 
ambiente. O estabelecimento de um 
processo normalizado na União que seja 
adaptável a essas máquinas deve avançar 
o mais rapidamente possível.
b) As partículas ultrafinas ocorrem 
durante os processos de combustão a 
temperaturas elevadas. Estas 
nanopartículas (MP 0,1) não têm peso; as 
medições gravimétricas não as têm em 
devida conta. Todavia, devido à sua 
importância toxicológica para a saúde 
humana, foram estabelecidos 
valores-limite do número de partículas e 
um procedimento apropriado de medição 
nas disposições da União relativas às 
emissões dos veículos pesados (Euro VI 
no artigo 12.º do Regulamento (CE) n.º 
595/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Junho de 2009, 
relativo à homologação de veículos a 
motor e de motores no que se refere às 
emissões dos veículos pesados (Euro VI) e 
ao acesso às informações relativas à 
reparação e manutenção dos veículos1) e 
dos veículos ligeiros (Euro VI no 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
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de Junho de 2007, relativo à homologação 
dos veículos a motor no que respeita às 
emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 
6) e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos2). 
Tais valores-limite também devem ser 
introduzidos no caso das máquinas 
móveis não rodoviárias.
c) As máquinas móveis e os veículos 
devem ser testados periodicamente para 
verificar se o seu desempenho em termos 
de emissões respeita os valores indicados 
aquando do registo. O estabelecimento de 
procedimentos de medição apropriados e 
de ciclos de ensaio fáceis de realizar 
numa base descentralizada pelas 
autoridades dos Estados-Membros 
representaria um enorme contributo em 
termos de saúde e do ambiente.
1 JO L 188 de 18.7.2009, p. 1.
2 JO L 171 de 29.6.2007, p. 1.

Or. de

Justificação

Além da introdução de novas normas em matéria de emissões, são também importantes para 
o ambiente e a saúde melhorias no que se refere à redução das emissões das máquinas e 
veículos já colocados no mercado. O reequipamento dos sistemas de pós-tratamento de 
escape, nomeadamente os filtros de partículas diesel, é levado a cabo sobretudo na Suíça, 
onde tem sido bem sucedido. Até poderão ser introduzidos novos valores-limite do número de 
partículas se o reequipamento se efectuar.

Alteração 27
Matthias Groote

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para a Fase III B acarreta (2) A transição para a Fase III B acarreta 
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uma mudança de nível tecnológico que 
requer custos de implementação 
significativos para a nova concepção dos 
motores e para o desenvolvimento de 
soluções técnicas avançadas. A transição 
ocorre numa altura em que a indústria 
enfrenta graves dificuldades económicas.

uma mudança de nível tecnológico que 
requer custos de implementação 
significativos para a nova concepção dos 
motores e para o desenvolvimento de 
soluções técnicas avançadas. Acima de 
tudo, a situação económica difícil dessa 
indústria requer a adopção de medidas.

Or. de

Alteração 28
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para a Fase III B acarreta 
uma mudança de nível tecnológico que 
requer custos de implementação 
significativos para a nova concepção dos 
motores e para o desenvolvimento de 
soluções técnicas avançadas. A transição 
ocorre numa altura em que a indústria 
enfrenta graves dificuldades económicas.

(2) O desenvolvimento de motores da Fase 
III B acarreta uma mudança de nível 
tecnológico que requer custos de 
implementação significativos para a nova 
concepção dos motores e para o 
desenvolvimento de soluções técnicas 
avançadas. Além disso, a integração destes 
motores em máquinas resulta em 
modificações substanciais destas últimas.
Todo este trabalho técnico é levado a cabo 
numa altura em que a indústria no seu 
conjunto ainda enfrenta graves 
dificuldades económicas na sequência de 
uma recessão sem precedentes.

Or. en

Justificação

A Fase III B é a mais exigente do ponto de vista técnico para os fabricantes de motores e 
máquinas que integram estes motores. Esta fase segue-se a um período de recessão 
excepcional, durante o qual toda a indústria foi severamente atingida, sendo que alguns dos 
sectores abrangidos pelo âmbito da directiva registaram quebras de 30 a 70 % nas vendas.
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Alteração 29
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para a Fase III B acarreta 
uma mudança de nível tecnológico que 
requer custos de implementação 
significativos para a nova concepção dos 
motores e para o desenvolvimento de 
soluções técnicas avançadas. A transição 
ocorre numa altura em que a indústria 
enfrenta graves dificuldades económicas.

(2) A transição para a Fase III B acarreta 
uma mudança de nível tecnológico que 
requer custos de implementação 
significativos para a nova concepção dos 
motores e para o desenvolvimento de 
soluções técnicas avançadas. A crise 
económica e financeira mundial não pode 
servir de razão para desvirtuar as normas 
ambientais. Os investimentos em 
tecnologias respeitadoras do ambiente são 
importantes para a promoção do 
crescimento, do emprego e da segurança 
sanitária no futuro.

Or. en

Justificação

No debate em curso, a Comissão sugeriu que a crise financeira e económica mundial teve um 
impacto profundamente negativo na indústria produtora de máquinas móveis não 
rodoviárias. Não obstante as dificuldades que o sector está a enfrentar actualmente, há que 
salientar mais uma vez que a crise não pode servir de razão para desvirtuar as normas 
ambientais. Pelo contrário, os investimentos em tecnologias "verdes" constituem o motor do 
futuro crescimento e emprego na Europa, bem como um factor importante para a segurança 
sanitária.

Alteração 30
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A flexibilidade proporciona aos 
fabricantes de equipamento tempo 
adicional para renovar a concepção das 
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suas máquinas de forma a integrar novos 
motores.

Or. en

Justificação

Embora a directiva se aplique aos fabricantes de motores, tem um impacto directo nos 
fabricantes de equipamento que utiliza estes motores. Enquanto a directiva só prevê datas 
para a colocação dos motores no mercado, a flexibilidade dá aos fabricantes de equipamento 
mais tempo para fazer as adaptações necessárias e integrar estes motores. Os fabricantes de 
equipamento são responsáveis pelos pedidos e o acompanhamento da flexibilidade.

Alteração 31
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) O artigo 2.º, alínea b), da Directiva 
2004/26/CE prevê a avaliação da eventual 
necessidade de flexibilidades adicionais.

(4) O artigo 2.º, alínea b), da Directiva 
2004/26/CE prevê a avaliação da eventual 
necessidade de flexibilidades adicionais, 
independentemente da revisão global em 
curso da Directiva 97/68/CE pela 
Comissão Europeia.

Or. en

Justificação

É preciso clarificar que a flexibilidade adicional responde a uma necessidade específica 
imediata, o que é possibilitado pelo artigo 2.º, alínea b), da Directiva 2004/26/CE. A revisão 
em curso da Directiva 97/68/CE, por outro lado, tem um âmbito mais vasto e visa avaliar e, 
posteriormente, rever o enquadramento na sua totalidade.
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Alteração 32
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As vendas registaram uma quebra 
significativa durante a crise e, por 
conseguinte, afectaram o valor real do 
actual nível de flexibilidade, 
nomeadamente para as categorias de 
motores obrigadas a respeitar a Fase III 
B a partir de 2012 e 2013.

Or. en

Justificação

A Fase III B entra em vigor em 1 de Janeiro de 2012 para os motores com uma potência de 
56-130 kW e em 1 de Janeiro de 2013 para os motores com uma potência de 37-56 kW. Uma 
vez que o período de referência de 5 anos incluirá anos de vendas muito fracas, o número 
real dos motores que podem ser colocados no mercado ao abrigo do regime flexível será 
substancialmente inferior ao que se registaria em condições de mercado normais.

Alteração 33
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) Durante a transição da Fase III A 
para a Fase III B, a percentagem do 
número de motores utilizados numa 
aplicação com excepção da propulsão de 
automotoras e locomotivas colocadas no 
mercado ao abrigo do regime flexível 
deveria aumentar de 20 para 50% das 
vendas anuais dos fabricantes de 
equipamentos equipados com motores 
dessa categoria. O número máximo de 
motores que podem ser colocados no 

Suprimido



PE458.785v01-00 14/66 AM\857770PT.doc

PT

mercado ao abrigo do regime flexível deve 
ser adaptado em conformidade.

Or. en

Alteração 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) Durante a transição da Fase III A 
para a Fase III B, a percentagem do 
número de motores utilizados numa 
aplicação com excepção da propulsão de 
automotoras e locomotivas colocadas no 
mercado ao abrigo do regime flexível 
deveria aumentar de 20 para 50% das 
vendas anuais dos fabricantes de 
equipamentos equipados com motores 
dessa categoria. O número máximo de 
motores que podem ser colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível deve 
ser adaptado em conformidade.

(5) Durante a Fase III B, a percentagem 
do número de motores utilizados numa 
aplicação com excepção da propulsão de 
automotoras, locomotivas e embarcações 
de navegação interior colocadas no 
mercado ao abrigo do regime flexível 
deveria ser de 50 % da quantidade anual
dos fabricantes de equipamentos colocada 
no mercado com motores dessa categoria.
A alternativa opcional de um número fixo
de motores que podem ser colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível deve 
ser adaptada em conformidade.

Or. en

Justificação

A redacção original da directiva faz referência à transição de uma fase para a fase seguinte: 
este período, na realidade, não existe, já que há uma continuidade entre as duas fases. Os 
regimes flexíveis aplicam-se durante uma determinada fase, e a redacção da directiva é 
adaptada a esta abordagem em todas as alterações seguintes.

Alteração 35
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 
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Texto da Comissão Alteração

(5) Durante a transição da Fase III A 
para a Fase III B, a percentagem do 
número de motores utilizados numa 
aplicação com excepção da propulsão de 
automotoras e locomotivas colocadas no 
mercado ao abrigo do regime flexível 
deveria aumentar de 20 para 50% das 
vendas anuais dos fabricantes de 
equipamentos equipados com motores 
dessa categoria. O número máximo de 
motores que podem ser colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível deve 
ser adaptado em conformidade.

(5) Durante a Fase III B, a percentagem 
do número de motores utilizados numa 
aplicação com excepção da propulsão de 
automotoras e locomotivas colocadas no 
mercado ao abrigo do regime flexível 
deveria ser de 50 % da quantidade anual 
de equipamento dos fabricantes de 
equipamentos colocada no mercado com 
motores dessa categoria. A alternativa 
opcional de um número fixo de motores 
que podem ser colocados no mercado ao 
abrigo do regime flexível deve ser
adaptada em conformidade.

Or. en

Justificação

A redacção original da directiva faz referência à transição de uma fase para a fase seguinte: 
este período, na realidade, não existe, já que há uma continuidade entre as duas fases. Os 
regimes flexíveis aplicam-se durante uma determinada fase, e a redacção da directiva é 
adaptada a esta abordagem em todas as alterações seguintes.

Alteração 36
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) Durante a transição da Fase III A para a 
Fase III B, a percentagem do número de 
motores utilizados numa aplicação com 
excepção da propulsão de automotoras e 
locomotivas colocadas no mercado ao 
abrigo do regime flexível deveria aumentar 
de 20 para 50% das vendas anuais dos 
fabricantes de equipamentos equipados 
com motores dessa categoria. O número 
máximo de motores que podem ser 
colocados no mercado ao abrigo do regime 

(5) Durante a transição da Fase III A para a 
Fase III B, a percentagem do número de 
motores utilizados numa aplicação com 
excepção da propulsão de automotoras e 
locomotivas colocadas no mercado ao 
abrigo do regime flexível deveria aumentar 
de 20 para 40 % das vendas anuais dos 
fabricantes de equipamentos equipados 
com motores dessa categoria. O número 
máximo de motores que podem ser 
colocados no mercado ao abrigo do regime 
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flexível deve ser adaptado em 
conformidade.

flexível deve ser adaptado em 
conformidade.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa a obtenção de um compromisso entre as posições dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu e a proposta da Comissão.

Alteração 37
Matthias Groote

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) Durante a transição da Fase III A para a 
Fase III B, a percentagem do número de 
motores utilizados numa aplicação com 
excepção da propulsão de automotoras e 
locomotivas colocadas no mercado ao 
abrigo do regime flexível deveria aumentar 
de 20 para 50% das vendas anuais dos 
fabricantes de equipamentos equipados 
com motores dessa categoria. O número 
máximo de motores que podem ser 
colocados no mercado ao abrigo do regime 
flexível deve ser adaptado em 
conformidade.

(5) Durante a transição da Fase III A para a 
Fase III B, a percentagem do número de 
motores utilizados numa aplicação com 
excepção da propulsão de automotoras e 
locomotivas colocadas no mercado ao 
abrigo do regime flexível deveria aumentar 
de 20 para 50% das vendas anuais dos 
fabricantes de equipamentos equipados 
com motores dessa categoria. O número 
máximo de motores que podem ser 
colocados no mercado ao abrigo do regime 
flexível deve ser adaptado em 
conformidade com a secção 1.2.2 do 
anexo XIII.

Or. de

Alteração 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 
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Texto da Comissão Alteração

(6) As regras aplicáveis ao regime flexível 
deveriam ser adaptadas de maneira a 
prorrogar a aplicação desse regime aos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas.

(6) As regras aplicáveis ao regime flexível 
deveriam ser adaptadas de maneira a 
prorrogar a sua aplicação aos motores para 
utilização na propulsão de automotoras e 
locomotivas.

Or. en

Alteração 39
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras aplicáveis ao regime flexível 
deveriam ser adaptadas de maneira a 
prorrogar a aplicação desse regime aos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas.

(6) As regras aplicáveis ao regime flexível 
deveriam ser adaptadas de maneira a 
prorrogar a sua aplicação aos motores para 
utilização na propulsão de automotoras e 
locomotivas.

Or. en

Alteração 40
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras aplicáveis ao regime flexível 
deveriam ser adaptadas de maneira a 
prorrogar a aplicação desse regime aos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas.

(6) As regras aplicáveis ao regime flexível 
deveriam ser adaptadas de maneira a 
prorrogar a aplicação desse regime aos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas por um período 
de tempo estritamente limitado.

Or. en
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Alteração 41
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Melhorar a qualidade do ar é uma 
necessidade premente em muitos Estados-
Membros, exigindo medidas mais 
decisivas em vários deles para cumprir a 
Directiva 2008/50/CE relativa à qualidade 
do ar. A resolução do problema das 
emissões na fonte é essencial para 
cumprir estes objectivos, incluindo a 
redução das emissões do sector das 
máquinas móveis não rodoviárias.

Or. en

Alteração 42
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Nas obras, os trabalhadores estão 
permanentemente expostos a emissões, 
nomeadamente das partículas ultrafinas 
de carbono preto cancerígenas da 
maquinaria de construção, pelo que 
merecem uma protecção que utilize as 
melhores tecnologias disponíveis, 
aplicada através da introdução do critério 
do número de partículas.

Or. en
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Alteração 43
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As empresas que operam com 
máquinas que se inserem no âmbito de 
aplicação da presente directiva devem 
beneficiar dos programas europeus de 
apoio financeiro ou de programas de 
apoio dos respectivos Estados-Membros. 
Deve ser tomada em consideração a 
oportunidade de vincular os beneficiários 
desses programas à aplicação das 
melhores tecnologias disponíveis nos 
respectivos sectores. Só devem ser 
apoiadas as empresas que utilizem as 
tecnologias com as melhores normas em 
matéria de emissões.

Or. en

Alteração 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 
restringidas à transição da Fase III A 
para a Fase III B e expirar, o mais tardar, 
em 31 de Dezembro de 2013.

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta; assim sendo, essas medidas 
devem ser restringidas à fase III-B.

Or. en
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Alteração 45
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 
restringidas à transição da Fase III A 
para a Fase III B e expirar, o mais tardar, 
em 31 de Dezembro de 2013.

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta; assim sendo, essas medidas 
devem ser restringidas à fase III-B.

Or. en

Alteração 46
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 
restringidas à transição da Fase III A para a 
Fase III B e expirar, o mais tardar, em 31 
de Dezembro de 2013.

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 
restringidas à transição da Fase III A para a 
Fase III B.

Or. en

Alteração 47
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 
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Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 
restringidas à transição da Fase III A 
para a Fase III B e expirar, o mais tardar, 
em 31 de Dezembro de 2013.

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta; assim sendo, essas medidas 
devem ser restringidas à fase III-B ou a 
períodos de 3 anos em que não existam 
fases sucessivas.

Or. en

Alteração 48
Matthias Groote

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade
temporária que a indústria 
transformadora enfrenta. Por conseguinte, 
deveriam ser restringidas à transição da 
Fase III A para a Fase III B e expirar, o 
mais tardar, em 31 de Dezembro de 2013.

(7) As medidas previstas representam uma 
isenção temporária para a indústria 
transformadora, que não dá origem a 
uma adaptação permanente. Por 
conseguinte, deveriam ser restringidas à 
transição da Fase III A para a Fase III B e 
expirar, o mais tardar, em 31 de Dezembro 
de 2013.

Or. de

Alteração 49
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 
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restringidas à transição da Fase III A para a 
Fase III B e expirar, o mais tardar, em 31 
de Dezembro de 2013.

restringidas à transição da Fase III A para a 
Fase III B e expirar, o mais tardar, em 31 
de Dezembro de 2013. Após esta data, não 
deve ser concedida qualquer flexibilidade 
adicional para a transição da Fase III A 
para a Fase III B.

Or. en

Justificação

Como não foi introduzida uma Fase IV para algumas categorias de motores, é importante 
manter um prazo para a expiração das medidas de flexibilidade, com vista a garantir a 
execução apropriada da Fase III B para todas as categorias de motores/aplicações.

Alteração 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 2 – último travessão

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 2.º, o último travessão passa 
a ter a seguinte redacção:
– regime flexível, o procedimento de
isenção através do qual um 
Estado-Membro autoriza a colocação no 
mercado de uma quantidade limitada de 
motores nos termos do artigo 10.º

Or. en

Justificação

A actual directiva não oferece uma definição clara do regime flexível, pelo que é necessário 
fornecer essa definição para tornar mais claro o texto da directiva.
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Alteração 51
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 2 – último travessão

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 2.º, o último travessão passa 
a ter a seguinte redacção:
– regime flexível, o procedimento de 
isenção através do qual um 
Estado-Membro autoriza a colocação no 
mercado de uma quantidade limitada de 
motores nos termos do artigo 10.º

Or. en

Justificação

A actual directiva não oferece uma definição clara do regime flexível, pelo que é necessário 
fornecer essa definição para tornar mais claro o texto da directiva.

Alteração 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 2 – novo travessão

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Ao artigo 2.° é aditado o seguinte 
novo travessão:
– categoria de motor, a classificação do 
motor que combina a potência do mesmo, 
os requisitos da fase de emissões de 
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escape e a classificação do motor em 
conformidade com a secção I do anexo I.

Or. en

Justificação

A actual directiva não oferece uma definição clara da categoria do motor, pelo que é 
necessário fornecer essa definição para tornar mais claro o texto da directiva.

Alteração 53
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 2 – novo travessão

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Ao artigo 2.° é aditado o seguinte 
novo travessão:
– categoria de motor, a classificação do 
motor que combina a potência do mesmo, 
os requisitos da fase de emissões de 
escape e a classificação do motor em 
conformidade com a secção I do anexo I.

Or. en

Justificação

A actual directiva não oferece uma definição clara da categoria do motor, pelo que é 
necessário fornecer essa definição para tornar mais claro o texto da directiva.
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Alteração 54
Karin Kadenbach

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 2 – novo travessão

Texto da Comissão Alteração

-1. Ao artigo 2.º é aditado o seguinte 
travessão:
– sistema de pós-tratamento de escape 
para redução de partículas, dispositivos e 
sistemas de filtragem com um mínimo de 
90 % de eficácia na remoção das 
partículas e um critério numérico de 1012

kWh,

Or. de

Justificação

A Directiva 97/68/CE não contém uma definição precisa dos sistemas de pós-tratamento de 
escape para a redução de partículas que reflicta as normas mais actuais. Contudo, ao longo 
de anos, os sistemas de filtragem de partículas diesel foram obrigatórios – por razões de 
segurança dos trabalhadores – para as máquinas de exploração mineira de subsolo 
(construção). Não há uma definição clara na legislação da UE, o que dá origem a problemas 
de interpretação para as autoridades e os fabricantes.

Alteração 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 97/68/CE
Artigo 4 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

1. No artigo 4.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

«(6) Os motores de ignição por 
compressão destinados a uma utilização 
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diferente da propulsão de embarcações de 
navegação interior podem ser colocados 
no mercado ao abrigo de um "regime 
flexível", de acordo com o procedimento 
do anexo XIII, além dos n.ºs 1 a 5.»

Or. en

Alteração 56
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 97/68/CE
Artigo 4 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

1. No artigo 4.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

«(6) Os motores de ignição por 
compressão destinados a uma utilização 
diferente da propulsão de embarcações de 
navegação interior podem ser colocados 
no mercado ao abrigo de um "regime 
flexível", de acordo com o procedimento 
do anexo XIII, além dos n.ºs 1 a 5.»

Or. en

(Ver alteração ao artigo 1.º – n.º 1 – ponto 1 – parte introdutória)

Alteração 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 97/68/CE
Artigo 4 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

«(6) Os motores de ignição por compressão «(6 Os motores de ignição por compressão 
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destinados a uma utilização diferente da 
propulsão de embarcações de navegação 
interior podem ser colocados no mercado 
ao abrigo de um "regime flexível", de 
acordo com o procedimento do anexo XIII, 
além dos n.ºs 1 a 5.»

destinados a uma utilização diferente da 
propulsão de automotoras e embarcações 
de navegação interior podem ser colocados 
no mercado ao abrigo de um "regime 
flexível", de acordo com o procedimento 
do anexo XIII, além dos n.ºs 1 a 5.»

Or. en

Justificação

Já existem automotoras que cumprem as exigências da Fase III B, e as soluções de motor 
estão disponíveis. As automotoras estão equipadas com motores utilizados em veículos 
pesados, para os quais existem soluções da Fase III B. Por conseguinte, as automotoras 
devem ser excluídas do regime flexível, tal como previsto na Directiva 2004/26/CE.

Alteração 58
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 97/68/CE
Artigo 4 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

«(6) Os motores de ignição por compressão 
destinados a uma utilização diferente da 
propulsão de embarcações de navegação 
interior podem ser colocados no mercado 
ao abrigo de um "regime flexível", de 
acordo com o procedimento do anexo XIII, 
além dos n.ºs 1 a 5.»

«(6) Os motores de ignição por compressão 
destinados a uma utilização diferente da 
propulsão de automotoras e embarcações 
de navegação interior podem ser colocados 
no mercado ao abrigo de um "regime 
flexível", de acordo com o procedimento 
do anexo XIII, além dos n.ºs 1 a 5.»

Or. en

Alteração 59
Karin Kadenbach

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 97/68/CE
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 8.º é aditado o seguinte 
número:
6-A. Esta disposição não prejudica a 
aplicação das disposições dos 
Estados-Membros relativas à redução de 
emissões para a utilização desses motores, 
em conformidade com as normas mais 
actuais, para a segurança dos 
trabalhadores e em áreas sensíveis nas 
quais forem ultrapassados os 
valores-limite de emissão no âmbito da 
Directiva 2008/50/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 
2008, relativa à qualidade do ar ambiente 
e a um ar mais limpo na Europa1, desde 
que estejam em conformidade com o 
princípio do "poluidor-pagador" e sejam 
de natureza não discriminatória e 
específica.
1 JO L 152 de 11.6.2008, p. 1.

Or. de

Justificação

A observância da Directiva 2006/50/CE em relação às partículas e ao dióxido de azoto deve 
permitir aos Estados-Membros estabelecer medidas para os motores com emissões elevadas, 
nomeadamente em áreas sensíveis (zonas de protecção do ambiente), que já tenham sido 
colocados no mercado. Esta clarificação proporciona a flexibilidade necessária e representa 
a posição adoptada no direito comunitário. No entanto, é contestada pela DG competente da 
Comissão, a DG Indústria, apesar de, na Europa, já existirem há muito tempo medidas 
semelhantes em relação aos veículos rodoviários (automóveis e veículos pesados).

Alteração 60
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a) (nova)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 1-A
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Texto da Comissão Alteração

-a) É suprimido o n.º 1-A;

Or. en

Justificação

A isenção para os motores de substituição cria uma lacuna na legislação. Tal isenção deve 
ser subordinada ao reapetrechamento de dispositivos de controlo das emissões; porém, dado 
não existir na Europa um quadro harmonizado que defina os requisitos de reapetrechamento, 
esta disposição deve ser suprimida com vista a garantir o melhoramento continuado da frota 
de máquinas móveis não rodoviárias.

Alteração 61
Pavel Poc

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a) (nova)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1-A, é suprimido o segundo 
parágrafo.

Or. en

Alteração 62
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a) (nova)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1-A, é suprimido o segundo 
parágrafo.
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Or. en

Justificação

Dado que o espaço disponível nos veículos mais antigos não é suficiente para neles instalar 
motores com a mesma potência que satisfaçam os requisitos da Fase III-B, a possibilidade de 
substituir os motores anteriores à Fase III-A e da Fase III-A instalados em veículos mais 
antigos por motores da Fase III-A permitirá à indústria aproximar-se das normas de 
emissões mais limpas da Fase III-A, em vez de manter motores que causam mais poluição 
(anteriores à Fase III-A), e melhorar o nível de emissões dos veículos mais antigos, evitando 
que os veículos sejam retirados de circulação antes do fim da sua vida útil e, eventualmente, 
impedindo uma transferência do transporte ferroviário para o transporte rodoviário.

Alteração 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a) (nova)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.° 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1-A, é suprimido o segundo 
parágrafo.

Or. en

Alteração 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2 – alínea -a)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.ºs 1-B, 1-C e 1-D (novos)

Texto da Comissão Alteração

-a) São aditados os n.ºs 1-B, 1-C e 1-D:
"1-B. Um motor de substituição a instalar 
numa automotora, numa composição ou 
numa locomotiva, equipadas de origem 
com um motor que não respeite os limites 
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da Fase III A ou que só respeite estes 
limites, deve respeitar, no mínimo, os 
valores-limite definidos para a Fase III A. 
O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 4-
A não é aplicável a estes motores.
1-C. Contudo, um Estado-Membro pode 
autorizar, em aplicação do procedimento 
de derrogação adiante definido, a 
produção e a instalação de motores de 
substituição que não cumpram os 
requisitos da Fase III-A nos seguintes 
casos:
(i) renovação ou adaptação de uma 
automotora, composição ou locomotiva, 
se a aplicação dos requisitos da Fase III-
A colocar problemas técnicos importantes 
em termos de bitola, peso por eixo, 
concepção da carroçaria/do chassis ou 
sistemas de controlo do ou dos motores 
para uma exploração múltipla, e, em 
consequência, comprometer a viabilidade 
económica do projecto;
(ii) acidente de uma automotora, 
composição ou locomotiva ou avaria 
catastrófica do(s) seu(s) motores, se a 
aplicação dos requisitos da Fase III-A 
colocar problemas técnicos importantes, 
e, em consequência, comprometer a 
reparação económica da automotora ou 
da locomotiva avariadas.
O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 4-
A não é aplicável a estes motores.
No caso de ser concedida uma 
derrogação, o Estado-Membro que a 
concede deve, no prazo de seis meses, 
fornecer à Comissão e às autoridades de 
homologação dos restantes Estados-
Membros um documento, em papel ou 
ficheiros electrónicos, que indique:
– o número de referência único da 
derrogação, tal como figura na etiqueta 
aposta no motor a que diz respeito,
– a natureza da derrogação, incluindo a 
descrição dos níveis de emissões tendo 
como referência os limites da Fase III A, 
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bem como detalhes das outras disposições 
aplicáveis,
– uma justificação detalhada da 
concessão da derrogação, que inclua as 
principais dificuldade técnicas e as suas 
consequências económicas e ambientais, 
bem como uma descrição dos esforços de 
concepção efectuados para o 
cumprimento dos requisitos da Fase III A, 
e, se necessário, outras medidas 
relacionadas com a evolução do parque e 
com a sua exploração,
– o número de motores que são objecto da 
derrogação,
– informações sobre o fabricante e os 
tipos e números de série dos motores que 
são objecto da derrogação,
– informações sobre a série dos veículos 
ferroviários em que os motores serão 
instalados, bem como os seus sectores de 
exploração,
– qualquer outro elemento que contribua
para justificar o pedido de derrogação.
1-D. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 1-
A, 1-B e 1-C, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
no manual do utilizador relativo aos 
motores."

Or. en

Justificação

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines' specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further 
more, this would encourage the tax payers to shift towards more polluting means of 
transportation, like road for instance, and go against the main aim of the directive, which is 
to improve air quality. Nevertheless, such derogation shall only be made under strict controls 
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and limitations. Detailed justifications (technical, environmental and economical) should 
support the derogation request.

Amendment 65
Pavel Poc

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a-B) (nova)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10, n.°s 1-B e 1-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

-a-B) São inseridos os seguintes números:
1-B. Um motor de substituição a instalar 
numa automotora, numa composição ou 
numa locomotiva, equipadas de origem 
com um motor que não respeite os limites 
da Fase III A ou que só respeite estes 
limites, deve respeitar, no mínimo, os 
valores-limite definidos para a Fase III A. 
O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 4-
A não é aplicável a estes motores.
1-C. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 1-
A e 1-B, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
no manual do utilizador.

Or. en

Justificação

Dado que o espaço disponível nos veículos mais antigos não é suficiente para neles instalar 
motores com a mesma potência que satisfaçam os requisitos da Fase III-B, a possibilidade de 
substituir os motores anteriores à Fase III-A e da Fase III-A instalados em veículos mais 
antigos por motores da Fase III-A permitirá à indústria aproximar-se das normas de 
emissões mais limpas da Fase III-A, em vez de manter motores que causam mais poluição 
(anteriores à Fase III-A), e melhorar o nível de emissões dos veículos mais antigos, evitando 
que os veículos sejam retirados de circulação antes do fim da sua vida útil e, eventualmente, 
impedindo uma transferência do transporte ferroviário para o transporte rodoviário.
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Alteração 66
Pavel Poc

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea –a-C) (nova)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – nº 1-D e E (novos)

Texto da Comissão Alteração

a-C) São inseridos os seguintes números:
"1-D. Os Estados-Membros podem, a 
título de derrogação, autorizar a produção 
e a instalação de motores de substituição 
que não cumpram os requisitos da Fase 
III-A nos seguintes casos:
(i) renovação ou adaptação de uma 
automotora, composição ou locomotiva, 
se a aplicação dos requisitos da Fase III 
A colocar problemas técnicos importantes 
em termos de bitola, peso por eixo, 
concepção da carroçaria/do chassis ou 
sistemas de controlo do ou dos motores 
para uma exploração múltipla, e, em 
consequência, comprometer a viabilidade 
económica do projecto; sob a condição de 
que o pedido seja acompanhado de uma 
avaliação de impacto que forneça uma 
justificação suficiente para a derrogação 
e prove que os níveis globais de emissões 
serão melhorados em comparação com os 
motores originais.
(ii) acidente de uma automotora, 
composição ou locomotiva ou avaria 
catastrófica do(s) seu(s) motores, se a 
aplicação dos requisitos da Fase III-A 
colocar problemas técnicos importantes, 
e, em consequência, comprometer a 
rentabilidade da reparação da 
automotora, da composição ou da 
locomotiva avariadas. O disposto no 
artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 4-A não é 
aplicável aos motores cobertos por este 
número. No caso de ser concedida uma 
derrogação, o Estado-Membro que a 
concede deve, no prazo de seis meses, 
fornecer à Comissão e às autoridades de 
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homologação dos restantes Estados-
Membros um documento, em papel e em 
formato electrónico, que indique:
– o número de referência único da 
derrogação, tal como figura na etiqueta 
aposta no motor a que diz respeito,
– a natureza da derrogação, incluindo a 
descrição dos níveis de emissões tendo 
como referência os limites da Fase III A, 
bem como detalhes das outras disposições 
aplicáveis,
– uma justificação detalhada da 
concessão da derrogação, que inclua as 
principais dificuldade técnicas e as suas 
consequências económicas e ambientais, 
bem como uma descrição dos esforços de 
concepção efectuados para o 
cumprimento dos requisitos da Fase III-
A, e, se necessário, outras medidas 
relacionadas com a evolução do parque e 
com a sua exploração,
– o número de motores que são objecto da 
derrogação, – informações sobre o 
fabricante e os tipos e números de série 
dos motores que são objecto da 
derrogação,
– informações sobre a série dos veículos 
ferroviários em que os motores serão 
instalados, bem como os seus sectores de 
exploração,
– qualquer outro elemento que contribua 
para justificar o pedido de derrogação.
1-E. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 1-
A, 1-B e 1-C, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
no manual do utilizador."

Or. en

Justificação

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
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compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles.
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications

Alteração 67
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a-B) (nova)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.°s 1-B e 1-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

-a-B) São inseridos os seguintes números:
"1-B. Um motor de substituição a instalar 
numa automotora, numa composição ou 
numa locomotiva, equipadas de origem 
com um motor que não respeite os limites 
da Fase III A ou que só respeite estes 
limites, deve respeitar, no mínimo, os 
valores-limite definidos para a Fase III A. 
O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 4-
A não é aplicável a estes motores.
1-C. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 1-
A e 1-B, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
no manual do utilizador."

Or. en

Justificação

Dado que o espaço disponível nos veículos mais antigos não é suficiente para neles instalar 
motores com a mesma potência que satisfaçam os requisitos da Fase III-B, a possibilidade de 
substituir os motores anteriores à Fase III-A e da Fase III-A instalados em veículos mais 
antigos por motores da Fase III-A permitirá à indústria aproximar-se das normas de 
emissões mais limpas da Fase III-A, em vez de manter motores que causam mais poluição 
(anteriores à Fase III-A), e melhorar o nível de emissões dos veículos mais antigos, evitando 
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que os veículos sejam retirados de circulação antes do fim da sua vida útil e, eventualmente, 
impedindo uma transferência do transporte ferroviário para o transporte rodoviário.

Alteração 68
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a-C) (nova)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.ºs 1-D e 1-E (novos)

Texto da Comissão Alteração

-a-C) São inseridos os seguintes números:
"1-D. Os Estados-Membros podem, a 
título de derrogação, autorizar a produção 
e a instalação de motores de substituição 
que não cumpram os requisitos da Fase 
III-A nos seguintes casos:
i) renovação ou adaptação de uma 
automotora, composição ou locomotiva, 
se a aplicação dos requisitos da Fase III 
A colocar problemas técnicos importantes 
em termos de bitola, peso por eixo, 
concepção da carroçaria/do chassis ou 
sistemas de controlo do ou dos motores 
para uma exploração múltipla, e, em 
consequência, comprometer a viabilidade 
económica do projecto; sob a condição de 
que o pedido seja acompanhado de uma 
avaliação de impacto que forneça uma 
justificação suficiente para a derrogação 
e prove que os níveis globais de emissões 
serão melhorados em comparação com os 
motores originais.
ii) acidente de uma automotora, 
composição ou locomotiva ou avaria 
catastrófica do(s) seu(s) motores, se a 
aplicação dos requisitos da Fase III A 
colocar problemas técnicos importantes, 
e, em consequência, comprometer a 
rentabilidade da reparação da 
automotora, da composição ou da 
locomotiva avariadas.
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O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 4-
A não é aplicável aos motores cobertos 
por este número.
No caso de ser concedida uma 
derrogação, o Estado-Membro que a 
concede deve, no prazo de seis meses, 
fornecer à Comissão e às autoridades de 
homologação dos restantes Estados-
Membros um documento, em papel ou 
formato electrónico, que indique:
– o número de referência único da 
derrogação, tal como figura na etiqueta 
aposta no motor a que diz respeito,
– a natureza da derrogação, incluindo a 
descrição dos níveis de emissões tendo 
como referência os limites da Fase III A, 
bem como detalhes das outras disposições 
aplicáveis,
– uma justificação detalhada da 
concessão da derrogação, que inclua as 
principais dificuldade técnicas e as suas 
consequências económicas e ambientais, 
bem como uma descrição dos esforços de 
concepção efectuados para o 
cumprimento dos requisitos da Fase III-
A, e, se necessário, outras medidas 
relacionadas com a evolução do parque e 
com a sua exploração,
– o número de motores que são objecto da 
derrogação,
– informações sobre o fabricante e os 
tipos e números de série dos motores que 
são objecto da derrogação,
– informações sobre a série dos veículos 
ferroviários em que os motores serão 
instalados, bem como os seus sectores de 
exploração,
– qualquer outro elemento que contribua 
para justificar o pedido de derrogação.
1-E. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 1-
A, 1-B e 1-C, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
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no manual do utilizador."

Or. en

Justificação

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles.
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.

Amendment 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os Estados-Membros devem autorizar a 
colocação no mercado de motores que 
correspondam às definições do anexo I, 
pontos Ai), Aii), Aiv) e Av), no âmbito do 
regime flexível, nos termos do anexo XIII.

(7) Os Estados-Membros devem autorizar a 
colocação no mercado de motores que 
correspondam às definições do anexo I, 
pontos Ai), Aii), Aiv) e Av), no âmbito do 
regime flexível, nos termos do anexo XIII.
Os motores de ignição comandada que 
correspondam à definição do Anexo I, 
secção I, ponto Aiii) e os motores a 
utilizar para a propulsão de embarcações 
de navegação interior estão excluídos 
deste procedimento.
O regime flexível tem início quando a 
colocação no mercado de motores se 
torna obrigatória para uma determinada 
fase e tem a duração dessa fase, mas não 
mais de três anos. Os motores são 
homologados em conformidade com a 
fase imediatamente anterior à fase em 
questão.
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Or. en

Justificação

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.

Alteração 70
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os Estados-Membros devem autorizar a 
colocação no mercado de motores que 
correspondam às definições do anexo I, 
pontos Ai), Aii), Aiv) e Av), no âmbito do 
regime flexível, nos termos do anexo XIII.

(7) Os Estados-Membros devem autorizar a 
colocação no mercado de motores que 
correspondam às definições do anexo I, 
pontos Ai), Aii), Aiv) e Av), no âmbito do 
regime flexível, nos termos do anexo XIII.
Os motores de ignição comandada que 
correspondam à definição do Anexo I, 
secção I, ponto Aiii) e os motores a 
utilizar para a propulsão de embarcações 
de navegação interior estão excluídos 
deste procedimento.
O regime flexível tem início quando a 
colocação no mercado de motores se 
torna obrigatória para uma determinada 
fase e tem a duração dessa fase, mas não 
mais de três anos. Os motores são 
homologados em conformidade com a 
fase imediatamente anterior à fase em 
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questão.

Or. en

Justificação

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.

Alteração 71
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os Estados–Membros devem autorizar 
a colocação no mercado de motores que 
correspondam às definições do anexo I, 
pontos Ai), Aii), Aiv) e Av), no âmbito do 
regime flexível, nos termos do anexo XIII.

(7) Os Estados–Membros devem autorizar 
a colocação no mercado de motores que 
correspondam às definições do anexo I, 
pontos Ai), Aii) e Av), no âmbito do 
regime flexível, nos termos do anexo XIII.

Os motores podem ser colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível, a 
partir da data de entrada em vigor de uma 
determinada fase e até ao final da referida 
fase, num prazo máximo de três anos a 
contar do início dessa fase. Os motores 
são homologados de acordo com os 
requisitos da fase imediatamente anterior 
à fase tomada em consideração.

Or. en
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Alteração 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 8 seguinte: Suprimido
(8) O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira 
em 31 de Dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 73
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 8 seguinte: Suprimido
(8) O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira 
em 31 de Dezembro de 2013.

Or. en
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Alteração 74
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 8 seguinte: Suprimido
(8) O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira 
em 31 de Dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 75
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira em 
31 de Dezembro de 2013.

(8) O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B.

Or. en

Alteração 76
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira em 
31 de Dezembro de 2013.

(8) O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira em 
31 de Dezembro de 2013. Após esta data, 
não será concedida flexibilidade adicional 
para a transição da Fase III A para a 
Fase III B. 

Or. en

Justificação

Uma vez que não foi introduzida uma Fase IV para algumas categorias de motores, importa 
manter um prazo de caducidade das medidas de flexibilidade no intuito de assegurar a 
aplicação adequada da Fase III B para todas as categorias/aplicações.

Alteração 77
Karin Kadenbach

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 97/68/CE
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

2-A. O artigo 13.º passa a ter a seguinte 
redacção:
As disposições da presente directiva não 
prejudicam o direito dos Estados-
membros de adoptarem, de acordo com 
o Tratado, as normas que correspondem 
à evolução técnica e que considerarem 
necessárias para garantir a protecção 
dos trabalhadores quando estes 
utilizarem as máquinas referidas na 
presente directiva.

Or. de
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Justificação

A presente alteração oblitera a redacção exagerada do artigo 13.º e, no tocante às emissões, 
harmoniza a Directiva 97/68/CE e a Directiva 98/24/CE relativa aos produtos químicos 
perigosos.  Esta alteração também é necessária uma vez que os fabricantes inserem filtros de 
partículas em máquinas móveis e veículos sob pena de lhes ser retirada a marca CE e os 
direitos à garantia. A proposta aplica-se igualmente ao anexo 4.1. da Directiva 97/68/CE.

Alteração 78
Pavel Poc

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B 
Visto que a revisão da Directiva 97/68/CE 
relativa à emissão de poluentes gasosos e 
de partículas pelos motores de combustão 
interna a instalar em máquinas móveis 
não rodoviárias já está a ser preparada 
pela Comissão, ou seja está prevista para 
o início de 2012 uma revisão mais 
exaustiva da Directiva, a abordagem de 
questões relacionadas com a Directiva de 
forma mais abrangente é uma opção 
viável relativamente à de acordar uma 
legislação fragmentária potencialmente 
nociva; insta, por conseguinte a Comissão 
a apresentar a revisão prevista.

Or. en

Justificação

A Comissão apresentou a sua proposta (COM(2010)0362) de alteração à Directiva 97/68/CE 
relativamente tarde, uma vez que as medidas que a Comissão pretende alterar estão já em 
vigor desde 1 de Janeiro de 2011. Tendo em conta, sobretudo, que a proposta da Comissão 
arrisca estabelecer um precedente não desejado de diluição da legislação em matéria de 
meio ambiente e das normas acordadas, e que está já a ser preparada a revisão da Directiva 
97/68/CE na íntegra, as questões deveriam e podem ser abordadas de uma forma mais 
exaustiva.
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Alteração 79
Pavel Poc

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-C
A Comissão informará anualmente o 
Parlamento Europeu e o Conselho de 
Ministros sobre o progresso e o 
desenvolvimento das locomotivas 
conformes a Euro III B.

Or. en

Alteração 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo – parte introdutória
Directiva 97/68/CE
-

Texto da Comissão Alteração

A secção 1 do anexo XIII passa a ter a 
seguinte redacção:

O anexo XIII passa a ter a seguinte 
redacção:

Or. en

Alteração 81
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo – parte introdutória
Directiva 97/68/CE
-
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Texto da Comissão Alteração

A secção 1 do anexo XIII passa a ter a 
seguinte redacção:

O anexo XIII passa a ter a seguinte 
redacção:

Or. en

Alteração 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. À excepção do período de transição 
entre a Fase III A e a Fase III B, um
fabricante de equipamentos de origem que 
desejar utilizar o regime flexível deve 
solicitar a autorização de uma autoridade 
de homologação no sentido da aquisição, 
junto dos seus fornecedores de motores,
das quantidades de motores descritas nas 
secções 1.1.1 . e 1.1.2 que não se 
encontrem em conformidade com os 
actuais valores-limite, mas estejam 
homologados para a fase imediatamente 
anterior de limites de emissão.

1.1. Um fabricante de equipamentos de 
origem que desejar utilizar o regime 
flexível, à excepção dos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas,
deve solicitar a autorização de uma 
autoridade de homologação no sentido de 
os fabricantes de equipamentos de origem 
colocarem no mercado motores para uso 
exclusivo do fabricante de equipamentos 
de origem.  Excepto durante a fase III-B,
as quantidades de motores não devem 
exceder as descritas nas secções 1.1.1 e 
1.1.2.

Or. en

Justificação

O requisito de homologação dos motores de flexibilidade para a fase anterior passa para o 
artigo 10.º, n.º 7.
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Alteração 83
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE.
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. À excepção do período de transição 
entre a Fase III A e a Fase III B, um 
fabricante de equipamentos de origem que 
desejar utilizar o regime flexível deve 
solicitar a autorização de uma autoridade 
de homologação no sentido da aquisição, 
junto dos seus fornecedores de motores,
das quantidades de motores descritas nas 
secções 1.1.1 . e 1.1.2 que não se 
encontrem em conformidade com os 
actuais valores-limite, mas estejam 
homologados para a fase imediatamente 
anterior de limites de emissão.

1.1. Sem prejuízo do disposto no ponto 
1.2, um fabricante de equipamentos de 
origem que desejar utilizar o regime 
flexível, à excepção dos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas,
deve solicitar a autorização de uma 
autoridade de homologação no sentido de 
os fabricantes de equipamentos de origem 
colocarem no mercado motores para uso 
exclusivo do fabricante de equipamentos 
de origem. Excepto durante a fase III-B,
as quantidades de motores não devem 
exceder as descritas nas secções 1.1.1 e 
1.1.2.

Or. en

Alteração 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE.
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
20% das vendas anuais de equipamentos 
equipados com motores dessa categoria de 
motor (sobre a média dos últimos cinco 
anos de vendas no mercado da UE) 

1.1.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
20% da quantidade anual de 
equipamentos colocados no mercado
equipados com motores dessa categoria de 
motor (sobre a média dos últimos cinco 
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realizadas pelo fabricante de 
equipamentos de origem. Se um fabricante 
de equipamentos de origem comercializar 
equipamentos na União Europeia há 
menos de cinco anos, a média é calculada 
com base no período durante o qual o 
fabricante de equipamentos de origem os 
comercializou na UE.

anos). Se um fabricante de equipamentos 
de origem tiver colocado no mercado
equipamentos há menos de cinco anos, a 
média é calculada com base no período 
durante o qual o fabricante de 
equipamentos de origem os tiver colocado 
no mercado.

Or. en

Alteração 85
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE.
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.1.1.

Texto da Comissão Alteração

1.1.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
20% das vendas anuais de equipamentos 
equipados com motores dessa categoria de 
motor (sobre a média dos últimos cinco 
anos de vendas no mercado da UE) 
realizadas pelo fabricante de 
equipamentos de origem. Se um fabricante 
de equipamentos de origem comercializar 
equipamentos na União Europeia há 
menos de cinco anos, a média é calculada 
com base no período durante o qual o 
fabricante de equipamentos de origem os 
comercializou na UE.

1.1.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
20% da quantidade anual de 
equipamentos colocados no mercado
equipados com motores dessa categoria de 
motor (sobre a média dos últimos cinco 
anos). Se um fabricante de equipamentos 
de origem tiver colocado no mercado
equipamentos há menos de cinco anos, a 
média é calculada com base no período 
durante o qual o fabricante de 
equipamentos de origem os tiver colocado 
no mercado.

Or. en

Alteração 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
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Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.1.2.

Texto da Comissão Alteração

1.1.2. Em alternativa à secção 1.1.1 e à 
excepção dos motores para utilização na 
propulsão de automotoras e locomotivas, o 
fabricante de equipamentos de origem pode 
solicitar autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um número fixo de motores ao 
abrigo do regime flexível. O número de 
motores em cada categoria de motor não 
deve ultrapassar os seguintes valores:

1.1.2. Em alternativa à secção 1.1.1 e à 
excepção dos motores para utilização na 
propulsão de automotoras, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os fabricantes de
equipamentos de origem colocarem no 
mercado um número fixo de motores para 
uso exclusivo do fabricante de 
equipamentos de origem. O número de 
motores em cada categoria de motor não 
deve ultrapassar os seguintes valores:

Or. en

Alteração 87
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.1.2.

Texto da Comissão Alteração

1.1.2. Em alternativa à secção 1.1.1 e à 
excepção dos motores para utilização na 
propulsão de automotoras e locomotivas, o 
fabricante de equipamentos de origem 
pode solicitar autorização no sentido de os 
seus fornecedores de motores colocarem 
no mercado um número fixo de motores ao 
abrigo do regime flexível. O número de 
motores em cada categoria de motor não 
deve ultrapassar os seguintes valores:

1.1.2. Em alternativa à secção 1.1.1 e à 
excepção dos motores para utilização na 
propulsão de automotoras, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os fabricantes de
equipamentos de origem colocarem no 
mercado um número fixo de motores para 
uso exclusivo do fabricante de 
equipamentos de origem. O número de 
motores em cada categoria de motor não 
deve ultrapassar os seguintes valores:

Or. en
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Alteração 88
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.1.2. – quadro – título

Texto da Comissão Alteração

Categoria de motor Gama de potências do motor

Or. en

Alteração 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2 Durante o período de transição entre a
Fase III A e a Fase III B, à excepção dos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas, um fabricante 
de equipamentos de origem que desejar 
utilizar o regime flexível deve solicitar a 
autorização de qualquer autoridade de 
homologação no sentido da aquisição, 
junto dos seus fornecedores de motores, 
das quantidades de motores descritas nas 
secções 1.2.1 e 1.2.2, que não se 
encontrem em conformidade com os 
actuais valores-limite de emissão, mas 
estejam homologados para a fase 
imediatamente anterior de limites de 
emissão.

Em derrogação ao ponto 1.1, durante a 
Fase III B e no máximo de três anos a 
contar do início dessa fase, à excepção dos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas, um fabricante 
de equipamentos de origem que desejar 
utilizar o regime flexível deve solicitar a 
autorização de qualquer autoridade de 
homologação no sentido de os fabricantes 
de equipamentos de origem colocarem no 
mercado motores para seu uso exclusivo. 
As quantidades de motores não devem 
exceder as descritas nas secções 1.2.1 e 
1.2.2.

Or. en
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Alteração 90
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

Durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, à excepção dos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas, um fabricante 
de equipamentos de origem que desejar 
utilizar o regime flexível deve solicitar a 
autorização de qualquer autoridade de 
homologação no sentido da aquisição, 
junto dos seus fornecedores de motores, 
das quantidades de motores descritas nas 
secções 1.2.1 e 1.2.2, que não se encontrem 
em conformidade com os actuais valores-
limite de emissão, mas estejam 
homologados para a fase imediatamente 
anterior de limites de emissão.

1.2. Durante o período de transição entre a 
Fase III A e a Fase III B, à excepção dos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas, um fabricante 
de equipamentos de origem que desejar 
utilizar o regime flexível deve solicitar a 
autorização de qualquer autoridade de 
homologação no sentido da aquisição, 
junto dos seus fornecedores de motores, 
das quantidades de motores descritas nas 
secções 1.2.1  ou 1.2.2, que não se 
encontrem em conformidade com os 
actuais valores-limite de emissão, mas 
estejam homologados para a fase 
imediatamente anterior de limites de 
emissão.

Or. en

Alteração 91
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2. Durante o período de transição entre a 
Fase III A e a Fase III B, à excepção dos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas, um fabricante 
de equipamentos de origem que desejar 
utilizar o regime flexível deve solicitar a 
autorização de qualquer autoridade de 

1.2. Durante a Fase III B, à excepção dos 
motores para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas, um fabricante 
de equipamentos de origem que desejar 
utilizar o regime flexível deve solicitar a 
autorização de qualquer autoridade de 
homologação no sentido de os fabricantes 
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homologação no sentido da aquisição, 
junto dos seus fornecedores de motores,
das quantidades de motores descritas nas 
secções 1.2.1 e 1.2.2, que não se 
encontrem em conformidade com os 
actuais valores-limite de emissão, mas 
estejam homologados para a fase 
imediatamente anterior de limites de 
emissão.

de equipamentos de origem colocarem no 
mercado motores para seu uso exclusivo.
As quantidades de motores não devem 
exceder as descritas nas secções 1.2.1 e 
1.2.2. Os motores devem cumprir os 
requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 7.

Or. en

Alteração 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.1.1.

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
50% das vendas anuais de equipamentos 
equipados com motores dessa categoria de 
motores (sobre a média dos últimos cinco 
anos de vendas no mercado da UE) 
realizadas pelo fabricante de 
equipamentos de origem. Se um fabricante 
de equipamentos de origem comercializar
equipamentos na União Europeia há 
menos de cinco anos, a média é calculada 
com base no período durante o qual o 
fabricante de equipamentos de origem os 
comercializou na UE.

1.2.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
50% da quantidade anual de 
equipamentos colocados no mercado
equipados com motores dessa categoria de 
motor (sobre a média dos últimos cinco 
anos). Se um fabricante de equipamentos 
de origem tiver colocado no mercado
equipamentos há menos de cinco anos, a 
média é calculada com base no período 
durante o qual o fabricante de 
equipamentos de origem os tiver colocado 
no mercado.

Or. en



PE458.785v01-00 54/66 AM\857770PT.doc

PT

Alteração 93
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2.1.

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
50% das vendas anuais de equipamentos 
equipados com motores dessa categoria de 
motores (sobre a média dos últimos cinco 
anos de vendas no mercado da UE) 
realizadas pelo fabricante de 
equipamentos de origem. Se um fabricante 
de equipamentos de origem comercializar 
equipamentos na União Europeia há 
menos de cinco anos, a média é calculada 
com base no período durante o qual o 
fabricante de equipamentos de origem os 
comercializou na UE.

1.2.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
50% da quantidade anual de 
equipamentos colocados no mercado
equipados com motores dessa categoria de 
motor (sobre a média dos últimos cinco 
anos). Se um fabricante de equipamentos 
de origem tiver colocado no mercado
equipamentos há menos de cinco anos, a 
média é calculada com base no período 
durante o qual o fabricante de 
equipamentos de origem os tiver colocado 
no mercado.

Or. en

Alteração 94
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2.1.

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
50% das vendas anuais de equipamentos 
equipados com motores dessa categoria de 
motores (sobre a média dos últimos cinco 
anos de vendas no mercado da UE) 
realizadas pelo fabricante de equipamentos 

1.2.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
40% das vendas anuais de equipamentos 
equipados com motores dessa categoria de 
motores (sobre a média dos últimos cinco 
anos de vendas no mercado da UE) 
realizadas pelo fabricante de equipamentos 
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de origem. Se um fabricante de 
equipamentos de origem comercializar 
equipamentos na União Europeia há menos 
de cinco anos, a média é calculada com 
base no período durante o qual o fabricante 
de equipamentos de origem os 
comercializou na UE.

de origem. Se um fabricante de 
equipamentos de origem comercializar 
equipamentos na União Europeia há menos 
de cinco anos, a média é calculada com 
base no período durante o qual o fabricante 
de equipamentos de origem os 
comercializou na UE.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa a obtenção de um compromisso entre as posições dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu e a proposta da Comissão.

Alteração 95
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2.1.

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
50% das vendas anuais de equipamentos 
equipados com motores dessa categoria de 
motores (sobre a média dos últimos cinco 
anos de vendas no mercado da UE) 
realizadas pelo fabricante de equipamentos 
de origem. Se um fabricante de 
equipamentos de origem comercializar 
equipamentos na União Europeia há menos 
de cinco anos, a média é calculada com 
base no período durante o qual o fabricante 
de equipamentos de origem os 
comercializou na UE.

1.2.1. O número de motores colocados no 
mercado ao abrigo do regime flexível não 
deve exceder, em cada categoria de motor, 
20% das vendas anuais de equipamentos 
equipados com motores dessa categoria de 
motores (sobre a média dos últimos cinco 
anos de vendas no mercado da UE) 
realizadas pelo fabricante de equipamentos 
de origem. Se um fabricante de 
equipamentos de origem comercializar 
equipamentos na União Europeia há menos 
de cinco anos, a média é calculada com 
base no período durante o qual o fabricante 
de equipamentos de origem os 
comercializou na UE.

Or. en
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Alteração 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2.2.

Texto da Comissão Alteração

1.2.2. Em alternativa à opção prevista no 
ponto 1.2.1, o fabricante de equipamentos 
de origem pode solicitar autorização para 
que os seus fornecedores de motores 
coloquem no mercado um número definido 
de motores ao abrigo do regime flexível. O 
número de motores em cada categoria de 
motor não deve ultrapassar os seguintes 
valores:

1.2.2. Em alternativa à opção prevista no 
ponto 1.2.1, o fabricante de equipamentos 
de origem pode solicitar autorização para 
que os seus fabricantes de motores 
coloquem no mercado um número definido 
de motores para uso exclusivo do 
fabricante de equipamentos de origem. O 
número de motores em cada categoria de 
motor não deve ultrapassar os seguintes 
valores:

Or. en

Alteração 97
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2.2.

Texto da Comissão Alteração

1.2.2. Em alternativa à opção prevista no 
ponto 1.2.1, o fabricante de equipamentos 
de origem pode solicitar autorização para 
que os seus fornecedores de motores 
coloquem no mercado um número definido 
de motores ao abrigo do regime flexível. O 
número de motores em cada categoria de 
motor não deve ultrapassar os seguintes 
valores:

1.2.2. Em alternativa à opção prevista no 
ponto 1.2.1, o fabricante de equipamentos 
de origem pode solicitar autorização para 
que os seus fabricantes de motores 
coloquem no mercado um número definido 
de motores para uso exclusivo do 
fabricante de equipamentos de origem. O 
número de motores em cada categoria de 
motor não deve ultrapassar os seguintes 
valores:
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Or. en

Alteração 98
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.2.2. – quadro – título

Texto da Comissão Alteração

Categoria de motor Gama de potências do motor

Or. en

Alteração 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.3

Texto da Comissão Alteração

1.3. No que diz respeito aos motores 
utilizados na propulsão de automotoras, o 
regime flexível definido na secção 1.1.1  é 
aplicável a partir do período de transição 
entre a Fase III A e a Fase III B.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este requisito é igualmente mencionado no ponto 1.1.1 do Anexo III.
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Alteração 100
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo 
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.3

Texto da Comissão Alteração

1.3. No que diz respeito aos motores 
utilizados na propulsão de automotoras, o 
regime flexível definido na secção 1.1.1  é 
aplicável a partir do período de transição 
entre a Fase III A e a Fase III B.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este requisito é igualmente mencionado no ponto 1.1 do Anexo III.

Alteração 101
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.3

Texto da Comissão Alteração

1.3. No que diz respeito aos motores 
utilizados na propulsão de automotoras, o 
regime flexível definido na secção 1.1.1 é 
aplicável a partir do período de transição 
entre a Fase III A e a Fase III B.

Suprimido

Or. en
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Alteração 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a 
Fase III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, o 
fabricante de equipamentos de origem pode 
solicitar autorização no sentido de os seus 
fabricantes de motores colocarem no 
mercado um número máximo de 12 
motores para uso exclusivo do fabricante 
de equipamentos de origem.

Or. en

Alteração 103
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a 
Fase III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, o 
fabricante de equipamentos de origem pode 
solicitar autorização no sentido de os seus 
fabricantes de motores colocarem no 
mercado um número máximo de 12 
motores para uso exclusivo do fabricante 
de equipamentos de origem.

Or. en
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Alteração 104
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 10 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível. O fabricante de 
equipamentos de origem pode igualmente 
solicitar autorização para que os seus 
fornecedores de motores coloquem no 
mercado 10 motores suplementares, no 
máximo, para instalação em locomotivas 
que respondam às exigências estruturais 
de bitola GERT 8073, edição 2, tal como 
especificado nas normas técnicas 
nacionais referidas no n.º 3 do artigo 17.º 
da Directiva 2008/57/CE.

Or. en

Alteração 105
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. No que diz respeito aos motores para No que diz respeito aos motores para 
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utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 20 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível. O fabricante de 
equipamentos de origem pode igualmente 
solicitar autorização para que os seus 
fornecedores de motores coloquem no 
mercado 20 motores suplementares, no 
máximo, para instalação em locomotivas 
que respondam às exigências estruturais 
de bitola GERT 8073, edição 2, tal como 
especificado nas normas técnicas 
nacionais referidas no n.º 3 do artigo 17.º 
da Directiva 2008/57/CE, e que tenham, 
ou sejam elegíveis para obter, um 
certificado de segurança para exploração
na rede nacional do Reino Unido.

Or. en

Alteração 106
Chris Davies

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alterações

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 20 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível. O fabricante de 
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equipamentos de origem pode igualmente 
solicitar autorização para que os seus 
fornecedores de motores coloquem no 
mercado 20 motores suplementares, no 
máximo, para instalação em locomotivas 
que respondam às exigências estruturais 
de bitola GERT 8073, edição 2, tal como 
especificado nas normas técnicas 
nacionais referidas no n.º 3 do artigo 17.º 
da Directiva 2008/57/CE.

Or. en

Justificação

Os motores da Fase III-B não podem ser instalados em locomotivas. As locomotivas de 
pequenas dimensões são confrontadas com maiores problemas técnicos, pelo que devem 
beneficiar de maior flexibilidade.

Alteração 107
Pavel Poc

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 20 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível. O fabricante de 
equipamentos de origem pode igualmente 
solicitar autorização para que os seus 
fornecedores de motores coloquem no 
mercado 10 motores suplementares, no 
máximo, para instalação em locomotivas 
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que respondam às exigências estruturais 
de bitola GERT 8073, edição 2, tal como 
especificado nas normas técnicas 
nacionais referidas no n.º 3 do artigo 17.º 
da Directiva 2008/57/CE.

Or. en

Alteração 108
Matthias Groote

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 25 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

Or. de

Alteração 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 

No que diz respeito aos motores para
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
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III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 40 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

Or. es

Justificação

Os investimentos na concepção de locomotivas são avultados e requerem um certo tempo 
para alcançar a maturidade tecnológica. Uma vez que as emissões provenientes do 
transporte ferroviário são substancialmente menores do que as de outros modos de 
transporte, é conveniente aumentar o número máximo de motores susceptíveis de serem 
comercializados durante o período transitório, a fim de não restringir nem a oferta 
disponível, com efeitos não desejados no desenvolvimento do sector ferroviário, nem a livre 
concorrência.

Alteração 110
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 8 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível se, por razões 
técnicas, não for possível respeitar os 
valores-limite da Fase III-B.

Or. en
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Alteração 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.5. O fabricante de equipamentos de 
origem deve incluir as seguintes 
informações no seu pedido à autoridade de 
homologação:

1.5. O fabricante de equipamentos de 
origem deve incluir as seguintes 
informações no pedido a apresentar à 
autoridade de homologação:

Or. en

Alteração 112
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.5 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1.5. O fabricante de equipamentos de 
origem deve incluir as seguintes 
informações no seu pedido à autoridade de 
homologação:

1.5. O fabricante de equipamentos de 
origem deve incluir as seguintes 
informações no pedido a apresentar à 
autoridade de homologação:

Or. en

Alteração 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 2
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Texto da Comissão Alteração

2. DILIGÊNCIAS A EFECTUAR PELO 
FABRICANTE DE MOTORES
2.1. Um fabricante de motores pode 
colocar ao abrigo de um regime flexível 
motores abrangidos pela autorização 
concedida de acordo com as secções 1 e 3
do presente anexo.
2.2. O fabricante dos motores deve apor 
nesses motores [...] o seguinte texto
"motor a colocar no mercado ao abrigo 
do regime flexível em conformidade com 
os requisitos estabelecidos na secção 3 do 
anexo I".

Or. en

Alteração 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 3

Texto da Comissão Alteração

3. DILIGÊNCIAS A EFECTUAR PELA 
AUTORIDADE DE HOMOLOGAÇÃO
3.1. A autoridade de homologação avalia 
o conteúdo do pedido de recurso ao 
regime flexível e os documentos que o 
acompanhem e, em seguida, informa o 
fabricante de equipamentos da sua 
decisão de conceder ou não a autorização 
relativa ao regime flexível.

Or. en


