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Alteração 20
Bas Eickhout
Proposta de directiva – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Proposta de directiva – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão. 

Or. en

Justificação

A Comissão apresentou a sua proposta numa fase relativamente tardia. Aguarda-se uma 
revisão completa da directiva dentro de 12 meses. O nível actual do regime de flexibilidade 
permite aos fabricantes de tractores fazer face às dificuldades económicas, fomentando 
simultaneamente a inovação e a concorrência económica. Por conseguinte, a proposta de 
alteração da directiva não é oportuna nem justificada.

Alteração 22
Csaba Sándor Tabajdi
Proposta de directiva – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão. 
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Or. en

Alteração 23
Bairbre de Brún

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) A Directiva 2000/25/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 
2000, relativa às medidas a tomar contra as 
emissões de gases poluentes e de partículas 
poluentes provenientes dos motores 
destinados à propulsão dos tractores 
agrícolas ou florestais e que altera a 
Directiva 74/150/CEE do Conselho, regula 
as emissões de gases de escape dos 
motores instalados em tractores agrícolas e 
florestais. A fase actual de limites de 
emissões aplicáveis para a homologação da 
maioria dos motores de ignição por 
compressão é designada por fase III-A. A 
directiva estipula que esses limites devem 
ser substituídos pelos da fase III-B, mais 
estrita, que entram em vigor 
progressivamente a partir de 1 de Janeiro 
de 2011 no tocante à introdução no 
mercado e a partir de 1 de Janeiro de 2010 
no que à homologação desses motores diz 
respeito. A fase IV, que prevê limites mais 
estritos do que a fase III-B, entrará em 
vigor progressivamente a partir de 1 de 
Janeiro de 2013 no que se refere à 
homologação desses motores e a partir de 1 
de Janeiro de 2014 no que se refere à 
introdução no mercado.

(1) A Directiva 2000/25/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 
2000, relativa às medidas a tomar contra as 
emissões de gases poluentes e de partículas 
poluentes provenientes dos motores 
destinados à propulsão dos tractores 
agrícolas ou florestais e que altera a 
Directiva 74/150/CEE do Conselho, regula 
as emissões de gases de escape dos 
motores instalados em tractores agrícolas e 
florestais no intuito de melhor proteger a 
saúde humana e o ambiente. A fase actual 
de limites de emissões aplicáveis para a 
homologação da maioria dos motores de 
ignição por compressão é designada por 
fase III-A. A directiva estipula que esses 
limites devem ser substituídos pelos da 
fase III-B, mais estrita, que entram em 
vigor progressivamente a partir de 1 de 
Janeiro de 2011 no tocante à introdução no 
mercado e a partir de 1 de Janeiro de 2010 
no que à homologação desses motores diz 
respeito. A fase IV, que prevê limites mais 
estritos do que a fase III-B, entrará em 
vigor progressivamente a partir de 1 de 
Janeiro de 2013 no que se refere à 
homologação desses motores e a partir de 1 
de Janeiro de 2014 no que se refere à 
introdução no mercado.

Or. en

Justificação

Um dos objectivos da Directiva 2000/25/CE é maximizar os benefícios para a saúde pública e 
o ambiente na Europa.
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Alteração 24
Csaba Sándor Tabajdi

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Comissão deverá apresentar uma 
revisão exaustiva da Directiva 
2000/25/CE dentro de 12 meses. Seria 
preferível que a Comissão apresentasse a 
revisão exaustiva o mais rapidamente 
possível.

Or. en

Justificação

A Comissão apresentou a presente proposta de revisão parcial da Directiva 2000/25/CE 
numa fase relativamente tardia, pois as medidas que a Comissão pretende alterar entraram 
parcialmente em vigor em 1 de Janeiro de 2011. Uma revisão completa desta directiva 
permitiria abordar a regulamentação em vigor de uma forma mais abrangente.

Alteração 25
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) A transição para a fase III-B implica 
uma mudança de nível tecnológico, que 
requer custos de execução significativos 
para a remodelação dos motores e para o 
desenvolvimento de soluções técnicas 
avançadas. Esta transição, determinada 
pelo legislador em 2005, coincide com a 
recessão económica no sector em questão, 
o que torna difícil para a indústria suportar 
os custos de execução necessários para se 

(2) A transição para a fase III-B implica 
uma mudança de nível tecnológico, que 
requer custos de execução significativos 
para a remodelação 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 
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adaptar às novas exigências legais. importantes para a promoção do 
crescimento, do emprego e da segurança 
sanitária no futuro.

Or. en

Justificação

No debate sobre a proposta em apreço, a Comissão sugeriu que a crise financeira e 
económica mundial teve um impacto profundamente negativo no sector em questão. 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 26
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) A Directiva 2000/25/CE prevê um 
regime de flexibilidade para permitir aos 
fabricantes de tractores adquirir, no 
período que medeia entre duas fases de 
emissões, uma quantidade limitada de 
motores que não se encontrem em 
conformidade com os actuais 
valores-limite de emissões, mas que 
estejam homologados para a fase 
imediatamente anterior desses limites de 
emissões.

(3) A Directiva 2000/25/CE prevê um 
regime de flexibilidade para permitir aos 
fabricantes de tractores adquirir, durante 
uma determinada fase, uma quantidade 
limitada de motores que não se encontrem 
em conformidade com os actuais 
valores-limite de emissões, mas que 
estejam homologados para a fase 
imediatamente anterior desses limites de 
emissões.

Or. en

Alteração 27
Salvatore Tatarella

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 introduzidos no mercado ao 
abrigo do regime de flexibilidade deveria 
aumentar de 20 % para 50 % das vendas 
anuais dos fabricantes de tractores 
equipados com motores da categoria em 
questão. A opção alternativa que prevê que 
um número máximo de motores podem ser 
introduzidos no mercado ao abrigo do 
regime de flexibilidade deve ser adaptada 
em conformidade.

(5) Durante a fase III-B, a percentagem do 
número de tractores postos em circulação
ao abrigo do regime de flexibilidade 
deverá ser de 50 % da quantidade anual
de tractores equipados com motores da 
categoria em questão postos em circulação 
pelos fabricantes. A opção alternativa que 
prevê que um número fixo de motores 
podem ser introduzidos no mercado ao 
abrigo do regime de flexibilidade deve ser 
adaptada em conformidade.

Or. en

Alteração 28
Csaba Sándor Tabajdi

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 introduzidos no mercado ao abrigo 
do regime de flexibilidade deveria 
aumentar de 20 % para 50 % das vendas 
anuais dos fabricantes de tractores 
equipados com motores da categoria em 
questão. A opção alternativa que prevê que
um número máximo de motores podem ser 
introduzidos no mercado ao abrigo do 
regime de flexibilidade deve ser adaptada 
em conformidade.

(5) Durante a transição da fase III-A para a 
fase III-B, o número máximo de motores 
que podem ser introduzidos no mercado ao 
abrigo do regime de flexibilidade não 
deverá exceder 20 % das vendas anuais 
dos fabricantes de tractores equipados com 
motores da categoria em questão. A opção 
alternativa deve ser a de que um número 
máximo de motores possam ser 
introduzidos no mercado ao abrigo do 
regime de flexibilidade desde que não 
excedam os valores contidos no quadro 
constante do ponto 1.2.2 do Anexo I.

Or. en

Justificação

O nível actual do regime de flexibilidade permite aos fabricantes de tractores fazer face às 
dificuldades económicas, fomentando simultaneamente a inovação e a concorrência 
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económica. Contudo, os pequenos fabricantes de motores podem necessitar de um apoio 
adicional que consista num alargamento do regime de flexibilidade que lhes permita superar 
os efeitos negativos da recessão económica.

Alteração 29
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-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. Apenas devem ser 
apoiadas as empresas que utilizarem as 
tecnologias que garantam os melhores 
níveis de emissões.

Or. en

Alteração 30
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 enfrenta. Assim 
sendo, essas medidas devem ser 
restringidas à transição da fase III-A para a 
fase III-B e expirar a 31 de Dezembro de 

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria enfrenta. Assim 
sendo, essas medidas devem ser 
restringidas à transição da fase III-A para a 
fase III-B,
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2013,

Or. en

Alteração 31
Salvatore Tatarella

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 enfrenta. Assim 
sendo, essas medidas devem ser 
restringidas à transição da fase III-A para 
a fase III-B e expirar a 31 de Dezembro de 
2013,

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

Or. en

Alteração 32
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Fica entendido que os limites de 
emissão em vigor devem ser baixados em 
relação às partículas de carbono negro 
ultrafinas mediante a introdução do 
critério do número de partículas na futura 
legislação que estabelecer os próximos 
objectivos de emissão.

Or. en
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Alteração 33
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A fim de garantir o desempenho 
ambiental dos motores, em conformidade 
com a vontade do legislador, durante a 
maior parte do tempo de vida do veículo, a 
nova legislação relativa às emissões 
deverá incluir também disposições sobre 
os sistemas de diagnóstico a bordo (OBD).

Or. en

Alteração 34
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Directiva 2000/25/CE
Artigo 1 – novos travessões 

Texto da Comissão Alteração

(-1) Ao artigo 1.º são aditados travessões 
com a seguinte redacção:
– "regime de flexibilidade", o 
procedimento de isenção através do qual 
um Estado-Membro autoriza a introdução 
no mercado de uma quantidade limitada 
de motores em conformidade com os 
requisitos fixados no artigo 3.º-A;
– "categoria de motor", a classificação de 
motores que combina a gama de potências 
com a fase de limitação das emissões de 
escape.

Or. en
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Alteração 35
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2000/25/CE
Artigo 3-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No artigo 3.º-A, é aditado o seguinte 
período: "O regime de flexibilidade, em 
conformidade com o disposto nos pontos 
1.2, 1.2.1 e 1.2.2 do anexo IV, aplica-se 
apenas durante a transição da fase III-A 
para a fase III-B e expira em 31 de 
Dezembro de 2013."

1. No artigo 3.º-A, é aditado o seguinte 
período: "O regime de flexibilidade, em 
conformidade com o disposto nos pontos 
1.2, 1.2.1 e 1.2.2 do anexo IV, aplica-se 
apenas durante a transição da fase III-A 
para a fase III-B."

Or. en

Alteração 36
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2000/25/CE
Artigo 3-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No artigo 3.º-A, é aditado o seguinte 
período: "O regime de flexibilidade, em 
conformidade com o disposto nos pontos 
1.2, 1.2.1 e 1.2.2 do anexo IV, aplica-se 
apenas durante a transição da fase III-A 
para a fase III-B e expira em 31 de 
Dezembro de 2013."

1. O artigo 3.º-A passa a ter a seguinte 
redacção: "Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 
do artigo 3.º, os Estados-Membros 
determinarão que, a pedidos do 
fabricante de tractores e na condição de 
a entidade homologadora ter emitido a 
correspondente licença, pode ser posto em 
circulação um número limitado de 
motores de acordo com o procedimento 
estabelecido no anexo IV. O regime de 
flexibilidade tem início quando se torna 
obrigatória uma determinada fase e tem a 
duração dessa fase, não devendo exceder 
três anos. No âmbito do regime de 
flexibilidade, os motores são homologados 
de acordo com os requisitos da fase 
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imediatamente anterior à fase tomada em 
consideração."

Or. en

Alteração 37
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2000/25/CE
Artigo 3-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No artigo 3.º-A, é aditado o seguinte 
período: "O regime de flexibilidade, em 
conformidade com o disposto nos pontos 
1.2, 1.2.1 e 1.2.2 do anexo IV, aplica-se 
apenas durante a transição da fase III-A 
para a fase III-B e expira em 31 de 
Dezembro de 2013."

1. No artigo 3.º-A, é aditado o seguinte 
período: "O regime de flexibilidade, em 
conformidade com o disposto nos pontos 
1.2, 1.2.1 e 1.2.2 do anexo IV, 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 qualquer flexibilidade 
adicional para a transição da fase III-A 
para a fase III-B."

Or. en

Alteração 38
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1

Texto da Comissão Alteração

2. No anexo IV, o ponto 1 é substituído 
pelo texto do anexo I da presente directiva.

2. O anexo IV é substituído pelo texto do 
anexo I da presente directiva.

Or. en
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Alteração 39
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 1 – parte introdutória
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1

Texto da Comissão Alteração

O ponto 1 do anexo IV passa a ter a 
seguinte redacção:

O anexo IV passa a ter a seguinte redacção:

Or. en

Alteração 40
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – 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 tractores que desejar utilizar 
o regime de flexibilidade deve solicitar a 
autorização da entidade homologadora 
competente para introduzir ou para obter 
junto dos seus fornecedores de motores, 
no período entre as duas fases de limites 
de emissões, as quantidades de motores
estabelecidas nos pontos 1.1.1 e 1.1.2 que 
não respeitem os actuais valores-limite de 
emissões, mas que tenham sido 
homologados relativamente à fase 
imediatamente anterior de limites de 
emissões.

1.1. Um fabricante de tractores que desejar 
utilizar o regime de flexibilidade deve 
solicitar a autorização da entidade 
homologadora para pôr em circulação 
tractores em conformidade com as 
disposições relevantes do anexo IV.
Excepto durante a fase III-B, as 
quantidades de motores não devem 
exceder as estabelecidas nos pontos 1.1.1 e 
1.1.2. Os motores devem cumprir os 
requisitos referidos no artigo 3.º-A.

Or. en
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Alteração 41
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1.1. O número de motores introduzidos 
no mercado no quadro de um regime de 
flexibilidade não deve, para cada categoria 
de motor, ultrapassar 20 % das vendas
anuais de tractores com motores da 
categoria em questão efectuadas pelo 
fabricante de tractores (calculadas como a 
média das vendas dos cinco últimos anos 
no mercado da UE). Caso o fabricante de 
tractores tenha comercializado tractores na 
UE por um período inferior a cinco anos, a 
média deve ser calculada com base no 
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.

1.1.1. O número de motores e tractores 
postos em circulação no quadro de um 
regime de flexibilidade não deve, para cada 
categoria de motor, ultrapassar 20 % das 
quantidades anuais de tractores com 
motores da categoria em questão postas em 
circulação pelo fabricante de tractores 
(calculadas como a média das vendas dos 
cinco últimos anos no mercado da UE). 
Caso o fabricante de tractores tenha posto 
em circulação tractores por um período 
inferior a cinco anos, a média deve ser 
calculada com base no período durante o 
qual foram postos em circulação tractores 
na União pelo referido fabricante.

Or. en

Alteração 42
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.1.2

Texto da Comissão Alteração

1.1.2. Em alternativa à opção prevista no 
ponto 1.1.1, o fabricante de tractores pode 
solicitar autorização para que os seus 
fornecedores de motores introduzam no 
mercado um número definido de motores 
ao abrigo do regime de flexibilidade. O 
número de motores em cada categoria de
motor não deve ultrapassar os seguintes 

1.1.2. Em alternativa à opção prevista no 
ponto 1.1.1, o número de tractores em cada 
gama de potências não deve ultrapassar as
seguintes quantidades:
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valores:

Or. en

Alteração 43
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.1.2 – quadro – títulos

Texto da Comissão Alteração

Categoria de motor (kW) Gama de potências dos motores (kW)

Número de motores Número de tractores

Or. en

Alteração 44
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – 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, um fabricante de 
tractores que desejar utilizar o regime de 
flexibilidade deve solicitar a autorização da 
entidade homologadora competente para 
introduzir ou para obter junto dos seus 
fornecedores de motores, no período entre 
as duas fases de limites de emissões, as 
quantidades de motores estabelecidas nos 
pontos 1.2.1 e 1.2.2 que não respeitem os 
actuais valores-limite de emissões, mas 
tenham sido homologados relativamente à 
fase imediatamente anterior de limites de 
emissões.

1.2. Durante a fase III-B, um fabricante de 
tractores que desejar utilizar o regime de 
flexibilidade deve solicitar a autorização da 
entidade homologadora para pôr em 
circulação tractores em conformidade 
com as disposições relevantes do anexo 
IV. As quantidades de tractores não devem 
exceder as estabelecidas nos pontos 1.2.1 e 
1.2.2. Os motores devem cumprir os 
requisitos referidos no artigo 3.º-A.
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Or. en

Alteração 45
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.2.1

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. O número de motores introduzidos 
no mercado no quadro de um regime de 
flexibilidade não deve, para cada categoria 
de motor, ultrapassar 50 % das vendas 
anuais de tractores com motores da 
categoria em questão efectuadas pelo 
fabricante de tractores (calculadas como a 
média das vendas dos cinco últimos anos 
no mercado da UE). Caso o fabricante de 
tractores tenha comercializado tractores na 
UE por um período inferior a cinco anos, a 
média deve ser calculada com base no 
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.

1.2.1. O número de motores introduzidos 
no mercado no quadro de um regime de 
flexibilidade não deve, para cada categoria 
de motor, ultrapassar 20 % das vendas 
anuais de tractores com motores da 
categoria em questão efectuadas pelo 
fabricante de tractores (calculadas como a 
média das vendas dos cinco últimos anos 
no mercado da UE). Caso o fabricante de 
tractores tenha comercializado tractores na 
UE por um período inferior a cinco anos, a 
média deve ser calculada com base no 
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.

Or. en

Justificação

O regime de flexibilidade é concebido para ajudar a transição de uma fase de emissão para 
outra, em particular em tempos de dificuldades económicas. O nível actual do regime de 
flexibilidade permite aos fabricantes de tractores fazer face às dificuldades económicas, 
fomentando simultaneamente a inovação e a concorrência económica.

Alteração 46
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.2.1
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Texto da Comissão Alteração

1.2.1. O número de motores introduzidos 
no mercado no quadro de um regime de 
flexibilidade não deve, para cada categoria 
de motor, ultrapassar 50 % das vendas 
anuais de tractores com motores da 
categoria em questão efectuadas pelo 
fabricante de tractores (calculadas como a 
média das vendas dos cinco últimos anos 
no mercado da UE). Caso o fabricante de 
tractores tenha comercializado tractores na 
UE por um período inferior a cinco anos, a 
média deve ser calculada com base no 
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.

1.2.1. O número de motores introduzidos 
no mercado no quadro de um regime de 
flexibilidade não deve, para cada categoria 
de motor, ultrapassar 20 % das vendas 
anuais de tractores com motores da 
categoria em questão efectuadas pelo 
fabricante de tractores (calculadas como a 
média das vendas dos cinco últimos anos 
no mercado da UE). Caso o fabricante de 
tractores tenha comercializado tractores na
UE por um período inferior a cinco anos, a 
média deve ser calculada com base no 
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.

Or. en

Alteração 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.2.1

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. O número de motores introduzidos 
no mercado no quadro de um regime de 
flexibilidade não deve, para cada categoria 
de motor, ultrapassar 50 % das vendas 
anuais de tractores com motores da 
categoria em questão efectuadas pelo 
fabricante de tractores (calculadas como a 
média das vendas dos cinco últimos anos 
no mercado da UE). Caso o fabricante de 
tractores tenha comercializado tractores na 
UE por um período inferior a cinco anos, a 
média deve ser calculada com base no 
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.

1.2.1. O número de motores introduzidos 
no mercado no quadro de um regime de 
flexibilidade não deve, para cada categoria 
de motor, ultrapassar 40 % das vendas 
anuais de tractores com motores da 
categoria em questão efectuadas pelo 
fabricante de tractores (calculadas como a 
média das vendas dos cinco últimos anos 
no mercado da UE). Caso o fabricante de 
tractores tenha comercializado tractores na 
UE por um período inferior a cinco anos, a 
média deve ser calculada com base no
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.
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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 48
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.2.1

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. O número de motores introduzidos 
no mercado no quadro de um regime de 
flexibilidade não deve, para cada categoria 
de motor, ultrapassar 50 % das vendas
anuais de tractores com motores da 
categoria em questão efectuadas pelo 
fabricante de tractores (calculadas como a 
média das vendas dos cinco últimos anos 
no mercado da UE). Caso o fabricante de 
tractores tenha comercializado tractores na 
UE por um período inferior a cinco anos, a 
média deve ser calculada com base no 
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.

1.2.1. O número de motores e tractores 
postos em circulação no quadro de um 
regime de flexibilidade não deve, para cada 
categoria de motor, ultrapassar 50 % das 
quantidades anuais de tractores com 
motores da categoria em questão postos em 
circulação pelo fabricante de tractores 
(calculadas como a média das vendas dos 
cinco últimos anos no mercado da UE). 
Caso o fabricante de tractores tenha posto 
em circulação tractores por um período 
inferior a cinco anos, a média deve ser 
calculada com base no período durante o 
qual foram postos em circulação tractores 
na União pelo referido fabricante.

Or. en

Alteração 49
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.2.2
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Texto da Comissão Alteração

1.2.2. Em alternativa à opção prevista no 
ponto 1.2.1, o fabricante de tractores 
poderá solicitar autorização para que os 
seus fornecedores de motores introduzam 
no mercado um número fixo de motores 
ao abrigo do regime de flexibilidade. 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 número de tractores em cada 
gama de potências não deve ultrapassar os 
seguintes valores:

Or. en

Alteração 50
Bas Eickhout

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.2.2 – quadro

Texto da Comissão Alteração

Categoria de 
motor (kW)

Número de 
motores

Categoria de 
motor (kW)

Número de 
motores

37-56 200 37-56 200

56-75 175 56-75 150
75-130 250 75-130 100
130-560 125 130-560 50

Or. en

Alteração 51
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.2.2 – quadro – títulos
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Texto da Comissão Alteração

Categoria de motor (kW) Gama de potências dos motores (kW)
Número de motores Número de tractores

Or. en

Alteração 52
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 1 – ponto 1.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.3. O pedido apresentado pelo fabricante 
de tractores à entidade homologadora deve 
incluir a seguinte informação:

1.3. O pedido apresentado pelo fabricante 
de tractores a uma entidade homologadora 
deve incluir a seguinte informação:

Or. en

Alteração 53
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 2

Texto da Comissão Alteração

2. ACÇÕES A EMPREENDER PELO 
FABRICANTE DO MOTOR
2.1. Um fabricante de motores pode 
colocar no mercado motores ao abrigo de 
um regime flexível aprovado em 
conformidade com os pontos 1 e 3 do 
presente anexo.
2.2. O fabricante dos motores deve apor 
a esses motores [...] o seguinte texto 
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"motor introduzido no mercado ao 
abrigo do regime de flexibilidade" em 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no ponto 5 do anexo I.

Or. en

Alteração 54
Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – secção 3

Texto da Comissão Alteração

3. ACÇÕES A EMPREENDER PELA 
ENTIDADE HOMOLOGADORA
3.1. A entidade homologadora deve 
avaliar o conteúdo do pedido de regime 
de flexibilidade e dos documentos 
apensos, após o que informará o 
fabricante dos tractores da sua decisão 
de autorizar, ou não, o regime de 
flexibilidade solicitado.

Or. en


