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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo de co-decisão (segunda leitura)

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 
97/68/CE no que diz respeito às disposições aplicáveis aos motores colocados no mercado 
ao abrigo do regime flexível
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho (COM(2010)0362),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.° do Tratado CE sobre o 
funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0171/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 27 de Dezembro 
de 20101,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Aprova a declaração anexa à presente resolução;

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

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 

                                               
1 JO C ... Ainda não publicada no Jornal Oficial.
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Comissão, o que significa que é possível 
contar com uma revisão mais exaustiva 
dessa directiva durante os próximos 12 
meses. A revisão da Directiva 97/68/CE 
pela presente directiva deveria abordar as 
questões de uma forma mais abrangente a 
fim de evitar a adopção de legislação 
fragmentária potencialmente nociva. 
Seria preferível que a Comissão 
apresentasse a revisão exaustiva prevista 
no mais curto prazo de tempo;

Or. en

Justificação

A Comissão apresentou a sua proposta (COM(2010)0362) de alteração da 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.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Na revisão da Directiva 97/68/CE, 
as normas de emissão específicas para o 
transporte ferroviário deveriam ser 
harmonizadas com as normas da EPA 
norte-americana de forma a assegurar a 
disponibilidade de motores a um preço 
acessível que cumpram os valores-limite 
estabelecidos;

Or. en

Justificação

O mercado dos grandes motores de tracção ferroviária na Europa é relativamente pequeno 
quando comparado com o fabrico em massa de motores de automóveis, os quais são 
geralmente utilizados em aplicações MMNR não relacionadas com transportes ferroviários. 
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A maioria dos mercados que estabelecem normas harmonizou-as com as normas EPA norte-
americanas. Infelizmente, não existe actualmente uma harmonização entre os limites da Fase 
III B da EPA e das MMNR, o que significa que existem poucos incentivos que levem os 
fabricantes a desenvolver motores especificamente para um mercado europeu muito mais 
reduzido. 

Alteração 3

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. Os pequenos 
e médios fabricantes, para quem os custos 
de conformação são proporcionalmente 
mais elevados, poderão ter grandes 
dificuldades em suportar estes custos.

Or. en

Alteração 4

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 

(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 não deve
exceder os valores contidos no quadro do 
anexo III, ponto 1.2.2.
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conformidade.

Or. en

Alteração 5

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 de uma 
forma estritamente limitada aos motores 
para utilização na propulsão de 
automotoras e locomotivas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Nas obras, os trabalhadores estão 
permanentemente expostos a emissões da 
maquinaria de construção, pelo que 
merecem a melhor protecção possível.

Or. en
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Alteração 7

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

Justificação

A introdução da Fase III B é escalonada por classes de potência de motor e as datas para a 
introdução da Fase IV já estão fixadas na directiva (com início em 2014). Por conseguinte, o 
limite suplementar por ano civil é desnecessário e cria incerteza quanto ao cálculo da 
flexibilidade para o tempo restante. A supressão da data-limite suplementar permite também 
a cada empresa utilizar a maior flexibilidade de acordo com a situação específica da 
empresa.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 2.º, é inserido o seguinte 
travessão antes do primeiro travessão:
"- "sector da construção", as actividades 
no terreno relacionadas com a construção 
de edifícios de habitação, industriais, 
públicos e de escritórios, com obras de 
engenharia civil e de infra-estruturas, e 
com a preparação de locais de construção 
e trabalhos de demolição;"

Or. en
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Justificação

A presente definição é necessária para excluir o sector da construção do regime de 
flexibilidade.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 97/68/CE
Artigo 4 – ponto 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 de 
embarcações de navegação interior e do 
sector da construção 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 e equipamentos de construção que cumprem as exigências da Fase 
III B e as soluções de motor estão disponíveis. As locomotoras estão equipadas com motores 
utilizados em veículos pesados, para os quais existem soluções da Fase III B. Grande parte 
dos equipamentos de construção disponíveis no mercado é conforme à Fase III B.  Por 
conseguinte, ambos os grupos de motores devem ser excluídos do regime de flexibilidade, tal 
como previsto na Directiva 2004/26/CE.

Alteração 10

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 "7. «Os Estados-Membros devem autorizar 
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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.»

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, 
excepto os motores utilizados no sector da 
construção.»

Or. en

Alteração 11

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

Justificação

A introdução da Fase III B é escalonada por classes de potência de motor e as datas para a 
introdução da Fase IV já estão fixadas na directiva (com início em 2014). Por conseguinte, o 
limite suplementar por ano civil é desnecessário e cria incerteza quanto ao cálculo da 
flexibilidade para o tempo restante. A supressão da data-limite suplementar permite também 
a cada empresa utilizar a maior flexibilidade de acordo com a situação específica da 
empresa.

Alteração 12

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

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 na 
secção 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

Justificação

A decisão extraordinária de alargar a flexibilidade deveria limitar-se estritamente ao sector 
das PME, as quais terão dificuldades em cumprir as novas normas da Fase III B, dado que os 
custos de conformação são proporcionalmente mais elevados. 

Alteração 13

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

Suprimido
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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

A decisão extraordinária de alargar a flexibilidade deveria limitar-se estritamente ao sector 
das PME, as quais terão dificuldades em cumprir as novas normas da Fase III B, dado que os 
custos de conformação são proporcionalmente mais elevados. Consequentemente, é preferível 
suprimir o ponto 1.2.1 e manter o ponto 1.2.2, que diz especificamente respeito às PME.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – ponto 1.2.2 – parte introdutória

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 1.1.1., 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:

Or. en

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 1997/68/CE
Anexo XIII – ponto 1.3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos motores utilizados Suprimido
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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

Or. en

Justificação

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

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – 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 20 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas de 
transporte de mercadorias e de manobra 
ao abrigo do regime flexível, as quais 
devem poder funcionar na rede 
ferroviária do Reino Unido.»

Or. en

Justificação

Em nichos de mercado, a indisponibilidade de locomotivas utilizadas principalmente para 
manobras e para o transporte de mercadorias poderia ter um efeito perturbador no sector 
ferroviário.



PR\853247PT.doc 15/18 PE454.694v02-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Directiva 97/68/CE estabelece os níveis máximos de emissões de monóxido de carbono 
(CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de azoto (NOx) e partículas (PM) provenientes dos 
motores das máquinas móveis não rodoviárias. A revisão, em 2004, da citada directiva 
(2004/26/CE) introduziu os actuais limites de emissões da fase IIIA e fixou os prazos e os 
valores-limite para a fase IIIB seguinte. A aplicação destes limites mais rigorosos terá início, 
progressivamente, a partir de Janeiro de 2011, em função da categoria de potência. Entre as 
máquinas abrangidas pela directiva incluem-se vários tipos de máquinas a trabalhar em terra, 
destinadas, por exemplo, à construção, à silvicultura e à agricultura. A directiva aplica-se 
igualmente a locomotivas, automotoras e embarcações de navegação interior.

A directiva abrange uma grande variedade de fabricantes de máquinas (calcula-se em 1 500 o 
número de empresas), muitos dos quais não produzem os motores utilizados nessas máquinas. 
Os motores em causa são produzidos apenas por um reduzido número de grandes empresas.

A directiva de 2004 introduziu igualmente um chamado regime de flexibilidade, permitindo 
aos fabricantes uma transição mais suave entre as várias fases. O regime flexível permite que 
os fabricantes de equipamentos de origem coloquem no mercado, durante o período 
compreendido entre duas fases sucessivas de valores-limite de emissões de escape, um 
número limitado de máquinas móveis não rodoviárias, equipadas com motores que ainda 
cumprem os limites de emissões da fase anterior. O limite corresponde a 20% das vendas 
anuais do fabricante – calculado com base na média dos últimos cinco anos de vendas – ou a 
um número fixo de máquinas. A opção por um número fixo de máquinas foi prevista para os 
pequenos produtores. O regime flexível abrange as máquinas agrícolas, florestais e de 
construção, encontrando-se as locomotivas, automotoras e embarcações de navegação interior 
excluídas desse regime.

A Directiva 97/68/CE constitui uma peça importante da legislação da União no domínio do 
ambiente, sendo considerável o seu contributo especialmente para conseguir a redução 
prevista de emissões. As emissões de PM e de NOx representam a principal poluição 
atmosférica provocada pelo sector. As emissões de PM provenientes das máquinas móveis 
não rodoviárias na UE-27 são calculadas em 7 % (contra 13 % do transporte rodoviário); de 
todas as emissões de NOx na UE-27, 16% são provenientes do sector das máquinas móveis 
não rodoviárias (contra 42 % do transporte rodoviário). 

A proposta da Comissão

A actual proposta da Comissão visa alargar o regime de flexibilidade.  

Em primeiro lugar, a Comissão propõe um aumento da percentagem, dos actuais 20% para 
50%. Também os números fixos são correspondentemente modificados.
Em segundo lugar, a Comissão propõe que sejam incluídos no regime flexível os motores 
utilizados na propulsão de automotoras e locomotivas. Para as locomotivas – devido à 
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dimensão relativamente reduzida do mercado – a Comissão propõe que o regime flexível se 
aplique a 12 unidades. Para as automotoras, é proposta uma flexibilidade de 12%.

Propõe-se que estas medidas de maior flexibilidade expirem em 31 de Dezembro de 2013.

A justificação dada pela Comissão para a proposta tem por base, em larga medida, a crise 
económica. A partir do Outono de 2008, a maior parte da indústria de máquinas móveis não 
rodoviárias a operar na UE foi afectada pela crise e, em especial, os sectores da construção e 
da agricultura sofreram uma quebra acentuada das vendas. A Comissão argumenta que os 
custos de conformidade necessários para atingir a nova fase IIIB são demasiado altos para 
serem suportados por uma indústria gravemente atingida pela crise. 

A Comissão refere igualmente a ausência de soluções técnicas para motores que cumpram as 
especificações da fase III B como justificação para uma maior flexibilidade, dado que os 
fabricantes não podem começar a redesenhar a máquina antes de disporem de um motor 
adequado às normas. A Comissão considera ser essa a principal razão para as dificuldades dos 
fabricantes de locomotivas em cumprirem as especificações.

A Comissão apresenta a sua proposta muito tarde, dado que a primeira fase dos novos limites 
de emissões se aplica a partir de Janeiro de 2011.

Uma vez que a Comissão está igualmente a preparar uma revisão de toda a Directiva 
97/68/CE, a relatora propõe antecipar essa revisão, em lugar de aprovar uma legislação 
fragmentária prejudicial.

Proposta da relatora

A relatora considera que a proposta da Comissão enferma de numerosos problemas. O maior 
desses problemas é uma questão de princípio, uma vez que a proposta corre o grave risco de 
criar um perigoso precedente, ao enfraquecer a legislação em matéria de ambiente com base 
em reivindicações económicas genéricas. 

Por outro lado, a aprovação da proposta em apreço violaria o princípio que consiste em 
encorajar o cumprimento das normas e em recompensar os pioneiros. A directiva entrou em 
vigor em 2004, deixando ao sector um período considerável para avançar na direcção pela 
mesma definida. As empresas que não observaram esse prazo não devem ser recompensadas 
pela sua inacção; do mesmo modo, as empresas que fizeram o trabalho de casa não devem ser 
castigadas por terem agido tempestivamente.

Embora se trate de uma proposta relativamente limitada, é altamente questionável a direcção 
nela definida quanto ao cumprimento da legislação ambiental acordada. A legislação deve 
oferecer ao sector a segurança de condições equitativas e do cumprimento das normas por 
todas as partes, princípio esse que é violado pela presente proposta. 

Saúde e ambiente

Os limites de emissão estabelecidos na Directiva são, para as PM, cerca de 90% e para os 
NOx cerca de 30% mais baixos na fase IIIB que na fase IIIA. A Comissão estima, na sua 
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avaliação de impacto, que, partindo do princípio de que todos os fabricantes utilizariam 
integralmente a percentagem de flexibilidade no primeiro ano, as emissões cresceriam nesse 
primeiro ano cerca de 0,3% caso a flexibilidade aumentasse de 20% para 50%.

No entanto esta estimativa não tem em conta o impacto a longo prazo de decisão. O prazo de 
vida útil da maquinaria em questão é relativamente longo: para os motores de construção este 
prazo é cerca de 16 anos ou 10.000 horas1, e para as locomotivas é ainda mais prolongado. 
Assim, os efeitos prejudiciais do aumento da flexibilidade arrastar-se-iam eventualmente ao 
longo de décadas.

Há que assinalar que um elevado nível de Estados-Membros tem dificuldades em cumprir as 
directivas que estabelecem normas para a qualidade do ar, nomeadamente as Directivas 
"Qualidade do Ar" e "Limites Nacionais de Emissão". Por exemplo, as projecções do IIASA 
para o relatório sobre os limites nacionais de emissão estimam que a quota das NRMM nas 
emissões globais de NOx podem aumentar até 20% em 2020. Enfrentar o problema das 
emissões na fonte é de grande importância para atingir as normas relativas à qualidade do ar, e 
não se pode encarar com ligeireza a facilitação dos requisitos para uma das mais importantes 
fontes.

Além disso, a estimativa global não tem em conta o efeito local das emissões em questão. 
Com muita frequência as NRMM funcionam em ambientes urbanos ou semi-urbanos e perto 
dos trabalhadores. Os estudos mostram consideráveis poupanças em custos de saúde quando 
essas emissões prejudiciais são reduzidas, algo que deve ser levado em consideração ao 
calcular o custo de medidas como as agora propostas.

No cálculo das possíveis poupanças decorrentes da maior flexibilidade, a Comissão passa por 
cima desta interacção complexa entre a saúde, o ambiente e normas mais estritas sobre as 
emissões. Enquanto que a indústria poderia beneficiar de ganhos económicos, os custos 
externos estão na realidade a ser suportados pela sociedade como um todo.

A este propósito o caso do sector da construção é exemplar: todos os dias muitas centenas de 
milhar de trabalhadores na UE são expostos a emissões em locais de obras. Seria interessante 
ver um estudo sobre as consequências para a sua saúde - e para os nossos sistemas de saúde. 

Estimativas económicas

A crise económica é uma realidade, mas já há sinais de recuperação. À medida que as vendas 
se restabelecem, as razões subjacentes à proposta da Comissão diminuem. Quanto a alguns 
dos maiores produtores, relativamente aos quais os dados são mais fáceis de encontrar, as 
vendas parecem ser mais reduzidas em comparação com os anos que poderíamos dizer 
constituíram uma espécie de "boom" para a indústria. Os números actuais de vendas não são 
contudo muito reduzidos quando comparados com os anos que antecederam o "boom". No 
fim de contas, dado que a legislação e os valores-limite para a nova fase III-B existem desde 
2004, tendo sido seguidos por anos consideravelmente fortes para a indústria, a pretensão de 
que faltam recursos para o desenvolvimento perde fundamento.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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Vale a pena assinalar que a Comissão não consegue apresentar quaisquer estimativas da 
proporção de indústria que tem dificuldades em cumprir.

Alargando um pouco o quadro, há também empresas que estão a perder com a maior 
flexibilidade e que também devem ser tidas em consideração: na Europa há muitas empresas, 
grandes e pequenas, que produzem sistemas pós-tratamento e filtros de partículas. Para estas 
empresas, legislação que definisse normas de emissão mais estritas só poderia ser benéfica. 

O relator gostaria também de contestar a ideia da Comissão de que os fabricantes perdem 
competitividade caso cumpram legislação ambiental mais estrita. As inovações verdes e as 
tecnologias de baixas emissões só podem surgir com a ajuda de um quadro legislativo que as 
apoie. Para atingir os objectivos UE2020 e permitir a passagem para uma sociedade com 
baixas emissões de carbono, há que cruzar esta linha dando passos em frente, e não atrás.

No entanto, dado que a situação pode ser especialmente difícil para as pequenas e médias 
empresas produtoras, para as quais os custos do cumprimento da legislação são relativamente 
mais elevados, o relator sugere que se alargue a flexibilidade específica às PME, por exemplo, 
aumentando os números fixos constantes do quadro do artigo 1.2.2. do Anexo XIII como 
sugerido pela Comissão.

Tal permitirá às PME reduzir os esforços máximos de I&D e outros custos de concepção 
renovada, oferecendo simultaneamente a possibilidade de repartir esses custos por um prazo 
alargado.

Quanto às locomotivas, o relator reconhece as dificuldades do sector em cumprir, dado que 
apenas um número muito limitado de fabricantes oferecem locomotivas cumprindo IIIB, e que 
há graves dificuldades para pôr novos motores IIIB, de maiores dimensões, nas estruturas de 
locomotivas mais antigas. Contudo, uma vez que o mercado é relativamente limitado, e que já 
existem soluções que respeitam IIIB e o significado da flexibilidade consiste em conceder 
apenas uma possibilidade limitada de utilizar motores da fase anterior, o relator sugere que se 
mantenha o número de locomotivas incluídas na flexibilidade em 20, como sugerido pela 
Comissão. 

Além disso, visto que o progresso no desenvolvimento de soluções que respeitem IIIB parece 
ter sido particularmente lento para as locomotivas, o relator pensa que a Comissão deverá 
prestar especial atenção a este sector, e apresentar um relatório ao Parlamento Europeu sobre 
a sua evolução. 

Acresce que, como se aproxima a revisão da Directiva 97/68/CE, o relator sugere que a 
Comissão assuma uma abordagem virada para o futuro, para as possíveis novas fases 
aplicáveis às locomotivas, e um esforço concertado para alinhar os requisitos pela legislação 
correspondente dos Estados Unidos.


