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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 legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (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

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2000/25/CE no que diz respeito às disposições aplicáveis aos tractores 
introduzidos no mercado ao abrigo do regime de flexibilidade
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0607),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão
(C7-0342/2010),

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

– Tendo em conta o artigo 55.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 (A7-0000/2011),

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 um 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 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 

(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 
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valores-limite de emissões, mas que 
estejam homologados para a fase 
imediatamente anterior desses limites de 
emissões.

estejam homologados para a fase 
imediatamente anterior desses limites de 
emissões.

Or. it

Alteração 2

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 fase III-B, a percentagem do 
número de motores introduzidos no 
mercado 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. it

Alteração 3

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.
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Or. it

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

- 1. Ao artigo 1.º são aditadas as seguintes 
definições:
- "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 motores", a classificação 
de motores que combina a gama de 
potências com a fase de limitação das 
emissões de escape. 

Or. it

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2000/25/CE
Artigo 3

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 velam 
por que, a pedidos do fabricante de 
tractores, e na condição de a entidade 
homologadora ter emitido a 
correspondente licença, o fabricante de 
motores possa introduzir no mercado um 
número limitado de motores de acordo 
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com os procedimentos estabelecidos no 
anexo IV. O regime de flexibilidade, em 
conformidade com o disposto nos pontos 
1.2, 1.2.1 e 1.2.2, tem início quando se 
torna obrigatória a introdução no 
mercado dos motores numa determinada 
fase e tem a duração dessa fase, não 
devendo exceder três anos. Os motores 
são homologados de acordo com os 
requisitos da fase imediatamente anterior 
à fase tomada em consideração."

Or. it

Alteração 6

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

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE
Anexo I – frase introdutória 

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. it
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Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – 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. Excepto no que se refere ao ponto 
1.2, um fabricante de tractores que desejar 
utilizar o regime de flexibilidade deve 
solicitar a autorização da sua entidade 
homologadora competente para que os 
seus fabricantes de motores possam 
introduzir no mercado motores destinados 
à sua utilização exclusiva. 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. it

Alteração 9

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

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 
quantidades anuais de tractores postos em 
circulação com motores da categoria em 
questão pelo fabricante de tractores 
(calculadas como a média das vendas dos 
cinco últimos anos). Caso o fabricante de 
tractores tenha posto em circulação
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União 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.

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. it

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – 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 
valores: 

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
para sua utilização exclusiva. O número 
de motores em cada categoria de motor não 
deve ultrapassar os seguintes valores: 

Or. it

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it
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Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – 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 
sua entidade homologadora competente 
para que os seus fabricantes de motores 
possam introduzir no mercado motores 
destinados à sua utilização exclusiva. As 
quantidades de motores 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.

Or. it

Alteração 13

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

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 
quantidades anuais de tractores postos em 
circulação com motores da categoria em 
questão pelo fabricante de tractores 
(calculadas como a média das vendas dos 
cinco últimos anos). Caso o fabricante de 
tractores tenha posto em circulação
tractores por um período inferior a cinco 
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média deve ser calculada com base no 
período de comercialização de tractores na 
União pelo referido fabricante.

anos, a média deve ser calculada com base 
no período durante o qual foram postos 
em circulação tractores na União pelo 
referido fabricante.

Or. it

Alteração 14

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

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 fabricante de tractores pode 
solicitar autorização para que os seus 
fornecedores de motores introduzam no 
mercado um número fixo de motores para 
sua utilização exclusiva. O número de 
motores em cada categoria de motor não 
deve ultrapassar os seguintes valores: 

Or. it

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

2.1. Um fabricante de motores pode 
introduzir no mercado motores [...] ao 
abrigo de um regime de flexibilidade 
autorizado em conformidade com os 
pontos 1 e 3 do presente anexo.

Or. it

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – ponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2. O fabricante dos motores deve apor 
a esses motores [...] o seguinte texto 
«motor introduzido no mercado ao 
abrigo do regime de flexibilidade» em 



PE454.735v03-00 14/16 PR\853269PT.doc

PT

conformidade com os requisitos 
estabelecidos no ponto 5 do anexo I.

Or. it

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I 
Directiva 2000/25/CE
Anexo IV – ponto 3.1

Texto da Comissão Alteração

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. it
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Conteúdo da proposta

A directiva em apreço diz respeito às emissões dos tractores agrícolas e propõe uma alteração 
meramente quantitativa à Directiva 2000/25/CE, sem alterar os objectivos de protecção 
ambiental, as condições de funcionamento e o período de validade. Esta directiva é urgente 
pelo facto de incidir num período que já teve início no dia 1 de Janeiro de 2011 e, aspecto 
muito importante, pelas repercussões positivas que se espera venha a ter no sector em questão.

A Directiva 2000/25/CE, relativa às emissões dos tractores agrícolas, regula as emissões de 
escape (monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de azoto (NOx) e 
partículas (PM)) dos motores diesel instalados nos tractores. 

A presente directiva estabelece o nível máximo de emissões para cada tipo de tractor, em 
função da potência do motor utilizado, e organiza a redução progressiva das emissões em 
etapas sucessivas.

Em 31 de Dezembro de 2010 terminou a fase III-A e em 1 de Janeiro de 2011 teve início a 
fase III-B, que irá decorrer até 31 de Dezembro de 2013. Os limites estabelecidos para a fase 
recém-iniciada são muito mais rigorosos que os aplicados na fase anterior.

A fim de facilitar a transição de uma fase para a seguinte, a directiva instaurou um "regime de 
flexibilidade", que permite aos fabricantes de tractores introduzir no mercado uma quantidade 
limitada de tractores com motores calibrados para os limites de emissões autorizados na fase 
anterior. Na fase actual, que se pretende modificar, o regime de flexibilidade prevê uma 
percentagem não superior a 20% das vendas anuais, calculada com base na média das vendas 
dos últimos cinco anos na UE, e, para as pequenas empresas, um número máximo autorizado 
que é definido na directiva.

A alteração proposta prevê apenas um aumento da percentagem de 20 para 50%. Procura-se 
assim manter um desenvolvimento económico adequado do sector em questão sem que a 
protecção ambiental visada seja alterada. A alteração proposta baseia-se nas seguintes 
considerações:

a) Atraso tecnológico: as reduções mais drásticas das emissões previstas para a fase III-B 
impõem modificações significativas dos motores actualmente existentes, que terão impacto na 
sua configuração, dimensão e peso. Consequentemente, para receber os novos motores, 
também os tractores terão de ser objecto de modificações mecânicas substanciais. As soluções 
tecnológicas para lhes permitir cumprir os limites impostos pela fase em curso ainda não são 
definitivas e exigem esforços de investigação adicionais consideráveis.
b) Crise económica: a crise económica e financeira afectou o mundo inteiro e quase todos os 
sectores produtivos, incluindo o do fabrico de tractores. De acordo com a associação 
industrial do sector (CEMA), o volume de negócios em 2009 conheceu uma diminuição de 
20-25 % em relação a 2008, e os dados do primeiro trimestre de 2010 apontam para uma 
descida de 22% em relação a 2009.
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A directiva, cuja base jurídica é o artigo 114.º do Tratado, não tem qualquer incidência 
orçamental e respeita plenamente o princípio da subsidiariedade.

Observações do relator

A directiva proposta pela Comissão deve ser acolhida favoravelmente, pois respeita os 
objectivos de protecção do ambiente que a UE estabeleceu há já algum tempo. Face à grave 
crise económica, a Comissão poderia ter apresentado propostas mais radicais, como uma 
moratória sobre a directiva, uma modificação do calendário das etapas ou uma maior 
percentagem de flexibilidade.

A Comissão, contudo, optou por apresentar uma medida que é simples, eficaz e oportuna e 
permite:

a) aos fabricantes da UE vender tractores, superar o momento de crise económica que se vive 
actualmente, encontrar novos recursos para a investigação e respeitar os limites da legislação 
europeia em matéria de protecção do ambiente;
b) aos agricultores substituir os tractores mais obsoletos por tractores novos e dotados de 
motores menos poluentes.

Se a alteração proposta não for aprovada, o resultado obtido será, paradoxalmente, o oposto 
do pretendido. Com efeito, muitos agricultores, confrontados com a escolha entre manter os 
tractores antigos, que são mais poluentes, ou comprar tractores novos, que são mais caros e se 
baseiam numa tecnologia ainda incerta e precária, poderão sentir-se inclinados a escolher a 
primeira opção, tendo particularmente em conta a actual conjuntura económica difícil, o que 
contribuiria para deteriorar, em vez de melhorar, o ambiente da Europa.

Basicamente, com as modestas alterações propostas, a presente directiva permite à UE atingir 
um resultado global considerável, em termos de uma preservação efectiva do ambiente, de um 
apoio salutar à economia do sector em questão, de um providencial aumento dos recursos 
destinados à investigação e de um período considerado razoavelmente necessário para que a 
investigação e a indústria estejam aptas a produzir novos motores consentâneos com os níveis 
previstos para a fase III-B, deixados inalterados. 
Por último, é igualmente oportuno salientar o reduzidíssimo impacto ambiental da alteração 
proposta. 

Segundo uma avaliação elaborada pelo CCI para a Comissão, o impacto estimado do regime 
de flexibilidade, com as alterações propostas, será de apenas 0,3% das emissões totais de 
todas máquinas móveis não rodoviárias em funcionamento no primeiro ano.


