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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Síntese da proposta da Comissão

A Directiva 97/68/CE (máquinas móveis não rodoviárias) regula os limites de emissões de 
escape de óxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de azoto (NOx) e partículas 
(PM) dos motores diesel instalados em máquinas destinadas à construção, à agricultura e à 
silvicultura, em automotoras e locomotivas, embarcações de navegação interior, motores de 
velocidade constante e pequenos motores a gasolina utilizados em diferentes tipos de 
máquinas. 

Os limites actualmente admitidos (Fase III A) serão substituídos, a partir de 1 de Janeiro de 
2011 e de forma progressiva, por limites mais estritos no âmbito da Fase III B. O período de 
homologação para estes motores teve início em 1 de Janeiro de 2010. É afectada a produção 
de uma grande variedade de máquinas (cerca de 1500 empresas na UE).

Regime de flexibilidade
A Directiva 2004/26/CE introduziu o chamado regime flexível, a fim de facilitar a transição 
entre as diferentes fases de emissões. 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 de 
escape da fase anterior. O regime flexível aplica-se aos motores de ignição por compressão (a 
diesel) utilizados na indústria da construção, na agricultura e na silvicultura, nos grupos 
geradores e nas bombas equipadas com motores de velocidade constante, mas não às 
locomotivas, automotoras ou embarcações de navegação interior. Permite que os fabricantes 
de equipamentos de origem optem por colocar no mercado 1) para cada categoria de potência 
de motor, um número limitado de máquinas que não exceda 20% das vendas anuais de 
máquinas dos fabricantes de equipamentos de origem ou 2) um número fixo de máquinas. 
Esta segunda opção destina-se às empresas mais pequenas que produzem volumes menores de 
motores.
Aspectos económicos e competitividade
Os custos de conformidade que os fabricantes têm de assumir para lidar com os novos limites 
de emissão são significativos, incluindo, por exemplo, custos de investigação e 
desenvolvimento, custos de renovação da concepção de equipamento, custos de dispositivos 
de pós-tratamento, custos de documentação e rotulagem, etc. Além disso, a indústria da União 
que produz máquinas móveis não rodoviárias foi inesperada e gravemente atingida pela crise 
económica e financeira global, afectando grandemente, em particular, o equipamento para a 
indústria da construção e a maquinaria agrícola. As quedas súbitas nas vendas (de 42% em 
2009) causaram um grande decréscimo no rendimento e no capital disponível para financiar a 
investigação e o desenvolvimento tecnológicos necessários para equipar as máquinas com 
motores da Fase III B em todas as categorias de potência e aplicações dentro dos prazos 
previstos na Directiva 97/68/CE. Estas circunstâncias estão a afectar sobretudo as empresas 
mais pequenas de fabricantes de equipamentos de origem.

No que se refere às automotoras e locomotivas, a Comissão concluiu que, após consultas de 
peritos, alguns fabricantes de motores tinham progredido no desenvolvimento de motores para 
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locomotivas em conformidade com as exigências da Fase III B, enquanto os fabricantes de 
equipamentos de origem não estarão ainda inteiramente preparados para colocar no mercado 
locomotivas conformes à Fase III B até 1 de Janeiro de 2012, como previsto na Directiva 
97/68/CE. A presente directiva não estabelece uma Fase III B para as embarcações de 
navegação interior, pelo que não há necessidade de aplicar o regime flexível às mesmas.
A nível mundial, apenas a UE, os EUA, o Canadá e, em menor grau, o Japão partilham 
ambições semelhantes no que se refere à legislação sobre as emissões dos motores para o 
sector das máquinas móveis não rodoviárias.  Além da UE, as medidas de flexibilidade foram 
igualmente introduzidas nos EUA e no Canadá e considera-se que estas proporcionam maior 
flexibilidade aos fabricantes, quando comparadas com o sistema actualmente em vigor na 
União.

Estes requisitos são inexistentes em outras zonas geográficas importantes como a China, a 
Índia, a Rússia ou a América Latina. Por conseguinte, os produtores de máquinas não 
rodoviárias da UE têm de enfrentar a concorrência desleal dos fabricantes de países terceiros, 
uma vez que as medidas de controlo das importações de máquinas para a União Europeia não 
são eficazes. 

Aspectos ambientais
As emissões de partículas e de óxidos de azoto são os principais responsáveis pela poluição 
atmosférica global do sector.  De acordo com a avaliação de impacto da Comissão, estima-se 
que as emissões de PM10 para o sector das máquinas móveis não rodoviárias na UE 27 
representam 7%, em comparação com os 13% registados pelas emissões no sector dos 
transportes rodoviários. Relativamente ao total de emissões de óxidos de azoto na UE 27, o 
sector das máquinas móveis não rodoviárias é responsável por 16%, ao passo que o sector 
rodoviário contribui com 42%.

O regime de flexibilidade proposto de 50% permitiria que, no primeiro ano, em comparação 
com o actual regime de 20%, as emissões globais dos motores de ignição por compressão (a 
diesel) das máquinas móveis não rodoviárias aumentassem cerca de 0,3%. Importa salientar 
que a alteração prevê apenas um período transitório mais prolongado para os novos e estritos 
limites de emissões. O nível destes limites mantém-se inalterado. Por último, é necessário ter 
em conta que as emissões sofreram uma redução na sequência das quedas súbitas nas vendas 
causadas pela crise económica.

Por conseguinte, a Comissão propõe:
1) Aumento da percentagem do número de motores utilizados para aplicação em máquinas 

terrestres, colocados no mercado ao abrigo do regime flexível em cada categoria de motor 
de 20 a 50% das vendas anuais de equipamento dos fabricantes de equipamentos de 
origem e adaptação do número máximo de motores que podem ser colocados no mercado 
ao abrigo do regime flexível como alternativa opcional, no período entre a fase de 
emissões III A e a fase de emissões III B.

2) Inclusão dos motores utilizados na propulsão de automotoras e locomotivas no regime 
flexível.

3) Estas medidas caducam em 31 de Dezembro de 2013.

Ponto de vista da relatora
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A relatora considera ser necessário salvaguardar o desenvolvimento e a competitividade da 
indústria, por um lado, e a protecção do ambiente, por outro. Neste sentido, a relatora 
considera que a proposta de alteração da Directiva 97/68/CE constitui uma proposta 
equilibrada que visa atenuar, o melhor possível, os impactos da actual crise económica sobre 
os fabricantes de motores e maquinaria, de modo a que mantenham a competitividade e o 
emprego, limitando simultaneamente, tanto quanto possível, os impactos ambientais negativos 
que surgiriam de uma substituição tardia de um determinado número de motores existentes, 
que ainda não obedecem aos novos e mais estritos limites de emissões.

A relatora chama igualmente a atenção para a questão da concorrência leal no mercado global 
e das importações de máquinas não ecológicas para a UE. Neste contexto, a Comissão é 
convidada a fornecer informações sobre a forma como tenciona assegurar que os fabricantes 
fora da UE cumpram as normas da União no que se refere às emissões dos motores no sector 
das máquinas móveis não rodoviárias.
Tendo em conta o que foi referido anteriormente, a relatora recomenda que a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, proponha que a proposta da Comissão seja aprovada.

******

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta da 
Comissão seja aprovada.


