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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Síntese da proposta da Comissão

A Directiva 2000/25/CE estabelece os limites máximos de emissões de óxido de carbono 
(CO), de hidrocarbonetos (HC), de óxidos de azoto (NOx) e de partículas (PM) provenientes 
dos motores diesel instalados nos tractores agrícolas e florestais e é totalmente compatível 
com a Directiva 97/68/CE relativa às emissões das máquinas móveis não rodoviárias.

Os limites actualmente admitidos (fase III-A) estão a ser substituídos de forma progressiva, 
desde 1 de Janeiro de 2011, pelos limites mais rigorosos da fase III-B.

Regime de flexibilidade

A Directiva 2005/13/CE introduziu o chamado regime de flexibilidade, a fim de facilitar a 
transição entre as diferentes fases de limites de emissões. O regime de flexibilidade permite 
que os fabricantes de tractores coloquem no mercado, durante o período compreendido entre 
duas fases sucessivas de valores-limite de emissões de escape, um número limitado de 
tractores equipados com motores que ainda cumprem os limites de emissões de escape da fase 
anterior. Os fabricantes de tractores podem colocar no mercado 1) para cada categoria de 
potência de motor, um número limitado de tractores que não exceda 20% das suas vendas 
anuais ou 2) um número fixo de tractores. Esta segunda opção destina-se às empresas mais 
pequenas, que produzem um menor volume de tractores.

Aspectos económicos 

Tal como no caso dos fabricantes de máquinas móveis não rodoviárias, o desafio tecnológico 
que se coloca aos fabricantes de tractores consiste na necessidade de a próxima geração de 
motores atingir um nível de redução de emissões de PM e NOx comparável ao exigido e 
utilizado nos motores e veículos rodoviários (camiões, autocarros, etc.). 
Na UE, existem aproximadamente 40 fabricantes de tractores que produzem uma grande 
variedade de tractores que devem respeitar os limites de emissões estabelecidos na directiva, 
ao passo que os motores são produzidos por um pequeno número de grandes empresas 
(aproximadamente 10 fabricantes na UE e 20 em todo o mundo). Os fabricantes de tractores 
só podem adaptar os veículos depois de concluída a configuração do motor, uma vez que este 
processo de renovação da concepção não pode ser efectuado paralelamente (excepto no caso 
dos fabricantes de tractores que produzem os seus próprios motores). 

Competitividade

A nível mundial, apenas a UE, os EUA, o Canadá e, em menor grau, o Japão têm ambições 
semelhantes no que se refere à legislação sobre as emissões dos motores para o sector das 
máquinas móveis não rodoviárias e dos tractores. Noutras zonas geográficas importantes, 
como a China, a Índia, a Rússia ou a América Latina, estes requisitos são inexistentes ou 
insuficientes. Em termos geográficos, o principal mercado é o transatlântico, onde se 
encontram não apenas os principais fabricantes de motores e tractores, mas também os 
principais clientes. 

Aspectos ambientais
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As emissões de partículas e de óxidos de azoto são os principais responsáveis pela poluição 
atmosférica global causada pelo sector. De acordo com a avaliação de impacto da Comissão, 
estima-se que as emissões de PM10 no sector das máquinas móveis não rodoviárias na UE 27 
representem 7% face a 13% no sector dos transportes rodoviários. Em 2005, a contribuição 
dos tractores para o total de emissões de PM no sector das máquinas móveis não rodoviárias 
na UE15 foi de 43% ou 57 kt por ano.

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%. Em 2005, a contribuição dos tractores para o total de emissões de óxidos de azoto 
no sector das máquinas móveis não rodoviárias na UE15 foi de 36% ou 539 kt por ano.

Segundo a Comissão, o impacto estimado, no primeiro ano, de um regime de flexibilidade 
alargado (50% comparativamente aos actuais 20%) é de 0,3% do total de emissões (tanto de 
PM como de NOx) de todas as máquinas móveis não rodoviárias em uso. 
Assim sendo, a Comissão propõe:
1) Um aumento da percentagem do número de motores introduzidos no mercado ao abrigo 

do regime de flexibilidade e em cada categoria de motores, percentagem essa que passou 
de 20% para 50% das vendas anuais de equipamento dos fabricantes de tractores, ou

2) Como alternativa opcional, uma adaptação do número máximo de motores que podem ser 
introduzidos no mercado ao abrigo do regime de flexibilidade.

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

Ponto de vista da relatora

A relatora considera necessário salvaguardar o desenvolvimento e a competitividade da 
indústria, por um lado, e a protecção do ambiente, por outro, com o objectivo de garantir o 
desenvolvimento económico da indústria de tractores e, simultaneamente, limitar, tanto 
quanto possível, o impacto ambiental negativo decorrente de uma substituição tardia de um 
determinado número de motores existentes, que ainda não obedecem aos novos e mais estritos 
limites de emissões.

É lícito perguntar por que razão o grupo de fabricantes de tractores foi retirado da proposta de 
alteração da Directiva 97/68/CE relativa às emissões de máquinas móveis não rodoviárias e é 
tratado separadamente, quando, segundo a Comissão, a solução proposta para os tractores é 
totalmente compatível com a Directiva 97/68/CE. A relatora gostaria de solicitar informações 
adicionais com base nos estudos realizados separadamente para os fabricantes de tractores, em 
vez de contar apenas com dados baseados numa avaliação efectuada para o sector das 
máquinas móveis não rodoviárias na sua globalidade, e regozijar-se-ia com um maior número 
de investigações e estudos por parte de terceiros, a fim de poder avaliar de forma aprofundada 
os impactos a curto e, especialmente, a longo prazo das alterações propostas.

A relatora gostaria igualmente de recordar que, devido a atrasos nos trabalhos preparatórios, a 
Comissão apresentou a sua proposta num momento em que os novos e mais rigorosos limites 
de emissões estão a ser progressivamente introduzidos. Este facto retira alguma relevância à 
proposta. A relatora considera, por isso, que nos devemos concentrar numa revisão mais cabal 
da Directiva 97/68/CE que a Comissão deverá apresentar ainda este ano.   
Ao mesmo tempo, a relatora reconhece expressamente a necessidade das disposições de 
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flexibilidade para os pequenos e médios fabricantes, a fim de reduzir os custos de adaptação 
às novas normas. Por outro lado, existem produtores que já investem na investigação e no 
desenvolvimento e a proposta não deve diminuir a sua competitividade no mercado.

Apesar de algumas reservas, a relatora apoia a aprovação da proposta da Comissão. 

******

Tendo em conta o que atrás foi exposto, a relatora recomenda que se solicite à Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, que proponha a aprovação da proposta da Comissão.

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.


