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Alteração 3
Pavel Poc

Proposta de directiva
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 de limites de emissões 
actualmente aplicável à homologação da 
maioria dos motores de ignição por 
compressão é designada por fase IIIA. A 
directiva determina que esses limites 
devem ser substituídos pelos da fase IIIB, 
mais rigorosos, que entram em vigor 
progressivamente a partir de 1 de Janeiro 
de 2010, no tocante à homologação, e a 
partir de 1 de Janeiro de 2011, no tocante à 
colocação desses motores no mercado.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. cs

Alteração 4
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de impedir que a legislação da 
União prescreva requisitos técnicos que
ainda não podem ser cumpridos e que os 
tractores das categorias T2, C2 e T4.1.  
deixem de poder ser homologados e 

(4) A fim de impedir que a legislação da 
União prescreva requisitos técnicos que 
ainda não podem ser cumpridos e que os 
tractores das categorias T2, C2 e T4.1.  
deixem de poder ser homologados e 
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colocados no mercado ou em circulação, é, 
pois, necessário prever um período 
transitório de três anos, durante o qual os 
tractores classificados nas categorias T2, 
C2 e T4.1 possam continuar a ser 
homologados e colocados no mercado ou 
em circulação

colocados no mercado ou em circulação, é, 
pois, necessário prever um período 
transitório de cinco anos, durante o qual os 
tractores classificados nas categorias T2, 
C2 e T4.1 possam continuar a ser 
homologados e colocados no mercado ou 
em circulação.

Or. lt

Alteração 5
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de impedir que a legislação da 
União prescreva requisitos técnicos que 
ainda não podem ser cumpridos e que os 
tractores das categorias T2, C2 e T4.1.  
deixem de poder ser homologados e 
colocados no mercado ou em circulação, é, 
pois, necessário prever um período 
transitório de três anos, durante o qual os 
tractores classificados nas categorias T2, 
C2 e T4.1 possam continuar a ser 
homologados e colocados no mercado ou 
em circulação

(4) A fim de impedir que a legislação da 
União prescreva requisitos técnicos que 
ainda não podem ser cumpridos e que os 
tractores das categorias T2, C2 e T4.1.  
deixem de poder ser homologados e 
colocados no mercado ou em circulação, é, 
pois, necessário prever um período 
transitório de cinco anos, durante o qual os 
tractores classificados nas categorias T2, 
C2 e T4.1 possam continuar a ser 
homologados e colocados no mercado ou 
em circulação.

Or. lt

Alteração 6
Pavel Poc

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão deve informar 
anualmente o Parlamento Europeu e o 
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Conselho sobre o progresso no 
desenvolvimento das soluções técnicas 
para as tecnologias conformes à Fase 
IV."

Or. en

Alteração 7
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 2010/25/UE
Artigo 4 – n.º 9 (novo)

Texto da Comissão Alteração

"9. Em derrogação ao n.º 2, alíneas d) e e), 
e ao n.º 3, no que respeita aos tractores das 
categorias T2, C2 e T4.1, na acepção do 
anexo II, capítulo A, ponto A.1 e do 
anexo II, capítulo B, apêndice 1, parte I, 
ponto 1.1 da Directiva 2003/37/CE e 
equipados com motores das categorias L a 
R, as datas fixadas no n.º 2, alíneas d) e e), 
e no n.º 3 são adiadas por três anos. Até 
essas datas, continuam a aplicar-se os 
requisitos da fase IIIA da directiva."

"9. Em derrogação ao n.º 2, alíneas d) e e), 
e ao n.º 3, no que respeita aos tractores das 
categorias T2, C2 e T4.1, na acepção do 
anexo II, capítulo A, ponto A.1 e do 
anexo II, capítulo B, apêndice 1, parte I, 
ponto 1.1 da Directiva 2003/37/CE e 
equipados com motores das categorias L a 
R, as datas fixadas no n.º 2, alíneas d) e e), 
e no n.º 3 são adiadas por cinco anos. Até 
essas datas, continuam a aplicar-se os 
requisitos da fase IIIA da directiva."

Or. lt

Alteração 8
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1
Directiva 2010/25/UE
Artigo 4 – n.º 9 (novo)

Texto da Comissão Alteração

"9. Em derrogação ao n.º 2, alíneas d) e e), 
e ao n.º 3, no que respeita aos tractores das 
categorias T2, C2 e T4.1, na acepção do 

"9. Em derrogação ao n.º 2, alíneas d) e e), 
e ao n.º 3, no que respeita aos tractores das 
categorias T2, C2 e T4.1, na acepção do 
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anexo II, capítulo A, ponto A.1 e do 
anexo II, capítulo B, apêndice 1, parte I, 
ponto 1.1 da Directiva 2003/37/CE e 
equipados com motores das categorias L a 
R, as datas fixadas no n.º 2, alíneas d) e e), 
e no n.º 3 são adiadas por três anos. Até 
essas datas, continuam a aplicar-se os 
requisitos da fase IIIA da directiva."

anexo II, capítulo A, ponto A.1 e do 
anexo II, capítulo B, apêndice 1, parte I, 
ponto 1.1 da Directiva 2003/37/CE e 
equipados com motores das categorias L a 
R, as datas fixadas no n.º 2, alíneas d) e e), 
e no n.º 3 são adiadas por cinco anos. Até 
essas datas, continuam a aplicar-se os 
requisitos da fase IIIA da directiva."

Or. lt

Alteração 9
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar e 
publicar, até [seis meses menos um dia 
após a data de entrada em vigor], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Os Estados-Membros devem adoptar e 
publicar, até [seis meses menos um dia 
após a data de entrada em vigor], as 
disposições legislativas necessárias para 
garantir a aplicação da presente directiva. 
Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. lt

Alteração 10
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar e 
publicar, até [seis meses menos um dia 
após a data de entrada em vigor], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 

Os Estados-Membros devem adoptar e 
publicar, até [seis meses menos um dia 
após a data de entrada em vigor], as 
disposições legislativas necessárias para 
garantir a aplicação da presente directiva. 
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cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. lt

Alteração 11
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
adoptarem no domínio abrangido pela 
presente directiva.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
principais disposições de direito interno 
que adoptarem no domínio abrangido pela 
presente directiva.

Or. lt

Alteração 12
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
adoptarem no domínio abrangido pela 
presente directiva.

2. Os Estados-Membros devem comunicar
imediatamente à Comissão o texto das 
principais disposições de direito interno 
que adoptarem no domínio abrangido pela 
presente directiva.

Or. lt


