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PR_COD_1app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal 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.
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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 2000/14/CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros em 
matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no 
exterior
(COM(2005)0370 – C6-0250/2005 –2005/0149(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM (2005)0370)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0250/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A directiva do Parlamento Europeu e do Conselho em discussão foi adoptada em 2000 e prevê 
uma redução dos níveis admissíveis de ruído dos equipamentos para utilização no exterior. 
Para os tipos de equipamento sujeitos a valores-limite, a redução será aplicada em duas fases, 
tendo os valores-limite da fase I entrado em vigor em 3 de Janeiro de 2002 e prevendo-se uma 
nova redução dos valores numa fase II, a partir de 3 de Janeiro de 2006.

Entretanto, os especialistas chegaram todavia à conclusão de que, para certos tipos de 
equipamento, o cumprimento dos limites da fase II é simplesmente impossível do ponto de 
vista técnico. É o caso dos cilindros vibrantes, das placas vibradoras, dos apiloadores 
vibrantes, dos dozers (com lagartas de aço), das escavadoras-carregadoras, das empilhadores 
em consola, das espalhadoras-acabadoras, dos martelos demolidores e perfuradores, bem 
como dos corta-relva, corta-erva e corta-bordaduras. Por esse motivo, pretende-se que, até à 
próxima alteração da directiva, os valores-limite da fase II para os referidos equipamentos 
assumam, por enquanto, um carácter meramente indicativo até que, mais tarde, a directiva 
possa ser adaptada às condições de viabilidade técnica através de uma nova alteração dos 
valores-limite. O objectivo da proposta de alteração agora apresentada é precisamente esse, a
par de uma adaptação das regras de apresentação de relatórios. Tendo em conta a iminência 
da entrada em vigor da fase II, cumpre, porém, concluir o processo legislativo até 3 de Janeiro 
de 2006, o que exige uma rápida apreciação do assunto.

A proposta de directiva de 1998 foi considerada incontroversa por parte do Parlamento, pelo 
que foi aplicado o processo sem relatório. As alterações agora apresentadas, que surgem na 
sequência do acima exposto, são igualmente incontroversas: 18 Estados-Membros já se 
pronunciaram sobre as alterações propostas e concordam plenamente com o seu conteúdo. É 
certo que poderia argumentar-se que nunca deveriam ter sido aprovados valores-limite que 
agora se afiguram tecnicamente impossíveis de cumprir. No entanto, tal situação deve-se ao 
facto de os valores então aprovados terem, na altura, sido considerados viáveis, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis há 5 anos e ao progresso esperado.

Pelos motivos acima expostos, o relator propõe que a proposta da Comissão seja aprovada 
sem alterações o mais rapidamente possível, a fim de permitir que a directiva seja publicada 
ainda antes do final do ano no Jornal Oficial e que os fabricantes afectados disponham de 
segurança jurídica relativamente aos seus produtos após a entrada em vigor da fase II, bem 
como a fim de evitar uma perturbação grave do mercado interno destes equipamentos.


