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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 respeita à aplicação de fases de emissões a tractores de via 
estreita
(COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0001)),

– 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 
(C7-0018/2011),

– 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 (A7-0000/2011),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a questão se pretender alterar a sua proposta 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. 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 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Actualmente não está disponível 
nenhuma solução técnica para a
tecnologia conforme à fase IV que seja 
compatível com as necessidades de TVE. 
Portanto, deve-se realizar uma análise 
técnica antes de 31 de Dezembro de 2014 
e, se adequado, ponderar a possibilidade 
dum novo período de transição.
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Or. en

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão reconhece claramente que actualmente não está 
disponível nenhuma solução técnica, mesmo de I&D, que cumpra os requisitos da fase IV 
mantendo simultaneamente a sua funcionalidade. O processo de integrar diferentes 
tecnologias de pós-tratamento num único organismo prossegue ainda, mesmo relativamente 
aos veículos pesados que irão cumprir requisitos semelhantes aos da fase IV. Tendo em conta 
as incertezas actuais, é necessário proceder a mais verificações da viabilidade técnica da 
fase IV dos TVE.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2000/25/CE
Artigo 2-A

Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2000/25/CE é alterada do 
seguinte modo:
-1. É aditado o seguinte artigo:

“Artigo 2.º-A
Até 31 de Dezembro de 2014, a Comissão 
deve considerar quais as tecnologias 
disponíveis capazes de cumprir os 
requisitos da fase IV e compatíveis com as 
necessidades das categorias T2, C2 e T4.1 
e apresentar propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, se adequado.”

Or. en

Justificação
A data proposta é suficiente para ter em conta a eventual evolução das tecnologias de 
pós-tratamento que estarão disponíveis para a fase IV e Euro VI. O estudo poderá confirmar 
a viabilidade da fase IV ou, em alternativa, propor outro período de transição.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

A Directiva 2004/52/CE diz respeito aos motores de ignição por compressão com uma 
potência entre 18kW e 560 kW destinados à instalação nos tractores agrícolas ou florestais. 
Ela fixa os limites de emissões de monóxido de carbono, óxido de azoto, hidrocarbonetos e 
partículas. A Directiva estabelece valores-limite progressivamente decrescentes para as 
sucessivas fases correspondentes às diversas datas estabelecidas para a adaptação dos níveis 
máximos de emissões para os gases de escape e partículas. As próximas fases estabelecidas 
são as fases IIIB (com início em 1 de Janeiro de 2011) e IV (com início em 1 de Janeiro de 
2014).

Os limites de emissões de gases de escape aplicáveis aos gases de tractores agrícolas e 
florestais foram alterados em 2005. Quando se procedeu a essa alteração, os requisitos 
previstos para os motores de máquinas móveis não-rodoviárias (MMNR) (referidos na 
Directiva 97/68/CE, alterada pela Directiva 2004/26/CE) foram aplicados totalmente aos 
motores dos tractores agrícolas sem ser feita qualquer avaliação de impacto específica 
relativamente à viabilidade técnica dessa aplicação. Porém, o artigo 4.º, n.º 8, da directiva 
impõe uma obrigação de realizar um estudo de viabilidade antes de tornar vinculativos os 
requisitos das fases IIIB e IV. Na Europa, nos últimos 40 anos foram desenvolvidos tractores 
especializados para efectuar processos de cultivo automatizados para culturas específicas em 
terrenos com certas características distintivas, como pomares, vinhas, etc. - em particular, na 
Europa central e meridional. Dado que os requisitos operacionais em questão se aplicam 
apenas às culturas cultivadas na Europa, estes tractores para fins especiais são fabricados só 
para o mercado europeu. No âmbito da Directiva 2003/37/CE, relativa à homologação de 
tractores agrícolas ou florestais, os tractores usados para o cultivo de culturas deste tipo são 
classificados como das categorias T2, C2 e T4.1, sob a designação de “tractores de via 
estreita”.

Os requisitos rigorosos impostos às fases IIIB e IV incluem a instalação no compartimento do 
motor de sistemas de pós-tratamento que ocupam imenso espaço em comparação com a 
dimensão do próprio motor. Além disso, a possibilidade de instalar esses sistemas é 
seriamente limitada pelos requisitos operacionais do motor. Isto porque - embora o mesmo 
tipo de motores seja usado tanto para os tractores de via estreita como para outros - há uma 
diferença importante: a pequena dimensão do compartimento do motor e o espaço limitado à 
sua volta. Os fabricantes de tractores não podem instalar motores equipados com sistemas de 
pós-tratamento e simultaneamente garantir que os veículos cumprem os requisitos 
operacionais - em termos de dimensão e capacidade de manobra - que são os elementos 
essenciais da concepção desses veículos.

Diversos estudos encomendados pela Comissão chegaram às mesmas conclusões, tendo 
recomendado ou a isenção total dos tractores de via estreita da obrigação de respeitar os 
requisitos das fases IIIB e IV ou que essa obrigação seja adiada, pelo menos, por 5 anos.

A proposta da Comissão
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A proposta de alteração da Directiva 2000/25/CE adiaria por 3 anos a obrigação de respeitar 
os requisitos das fases IIIB e IV no que respeita aos tractores das categorias T2, C2 e T4.1.

Considerações do Relator

O relator apoia plenamente a política de redução de emissões da UE e a Directiva 
2000/25/CE. Porém, estudos independentes e os dados compilados pela Comissão mostram 
que é preciso mais tempo para permitir que os fabricantes desenvolvam sistemas conformes à 
fase IV.

Portanto, o relator saúda a proposta da Comissão de adiar por 3 anos a data de início das fases 
IIIB e IV no que respeita aos tractores das categorias T2, C2 e T4.1. Além disso, é importante 
notar que os estudos anteriores à elaboração desta proposta não indicam com a certeza 
necessária que os tractores de via estreita podem respeitar, em devido tempo, os requisitos 
especificados para a fase IV. Sendo assim, o relator considera que há necessidade de dar 
tempo suficiente para permitir a realização duma avaliação mais exaustiva da viabilidade da 
fase IV, depois de a tecnologia ter progredido o suficiente nesse domínio e, se adequado, 
propor novas alterações dos requisitos ou do calendário fixado para a fase IV.

Tendo em conta que a fase IIIB entra em vigor em 1 de Janeiro de 2012, o relator considera 
que há uma necessidade muito urgente de adoptar a proposta, a fim de garantir que ela pode 
ser transposta e executada pelos Estados-Membros o mais depressa possível.


