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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 97/68/CE în ceea ce privește dispozițiile aplicabile motoarelor 
introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0362),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0171/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 decembrie 20101,

– având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. aprobă declarația sa anexată prezentei rezoluții;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia pregătește în prezent 
revizuirea Directivei 97/68/CE, ceea ce 
înseamnă că o revizuire mai completă a 

                                               
1 JO C ... Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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directivei respective poate fi așteptată în 
cursul următoarelor 12 luni. Revizuirea 
Directivei 97/68/CE prin această directivă 
ar trebui să abordeze diferitele aspecte
într-o perspectivă mai largă pentru a evita 
adoptarea unei legislații fragmentate care 
ar putea avea efecte negative. Ar fi de 
dorit ca Comisia să prezinte revizuirea 
completă planificată cât mai curând 
posibil;

Or. en

Justificare

Comisia și-a prezentat propunerea COM(2010)362 de modificare a Directivei 97/68/CE într-
un stadiu relativ avansat, deoarece măsurile pe care Comisia dorește să le modifice au intrat 
deja în vigoare de la 1 ianuarie 2011. Aspectul cel mai important este că Comisia riscă să 
creeze un precedent nedorit în ceea ce privește slăbirea legislației în domeniul mediului și a 
standardelor convenite, având în vedere că revizuirea întregii Directive 97/68/CE se află deja 
în pregătire; aceste chestiuni ar trebui și ar putea să fie abordate într-o perspectivă mai 
cuprinzătoare.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În revizuirea Directivei 97/68/CE 
normele de emisii specifice aplicabile 
sectorului feroviar ar trebui armonizate 
cu normele nord-americane EPA pentru a 
asigura punerea la dispoziție de motoare 
la prețuri abordabile, care respectă 
valorile limită de emisii stabilite;

Or. en

Justificare

Piața europeană pentru motoare mari de tracțiune feroviară este relativ mică în comparație 
cu motoarele de automobile produse în masă, care sunt în general utilizate ca NRMM  în 
aplicații neferoviare. Majoritatea piețelor care stabilesc norme au armonizat aceste norme cu 
cele nord-americane EPA. Din păcate, nu există în prezent o armonizare între EPA și limitele 
din etapa IIIB pentru NRMM, constructorii respectivi fiind interesați într-o măsură restrânsă 
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să dezvolte motoare destinate în mod special pieței europene, mult mai reduse. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția la etapa III B implică o 
schimbare graduală de tehnologie care 
necesită costuri de implementare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 
tehnice avansate. Tranziția are loc într-un 
moment în care industria se confruntă cu 
dificultăți economice severe.

(2) Tranziția la etapa III B implică o 
schimbare graduală de tehnologie care 
necesită costuri de implementare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 
tehnice avansate. Ar putea fi dificil pentru 
constructorii mici și mijlocii să suporte 
aceste costuri, deoarece, în cazul lor, 
costurile legate de respectarea normelor 
sunt proporțional mai mari.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentajul din numărul de 
motoare folosite în alte aplicații decât 
propulsia de drezine și locomotive 
introdus pe piață în cadrul mecanismului 
de flexibilitate, ar trebui să crească de la 
20 % la 50 % din vânzările anuale de 
echipament cu motoare din categoria 
respectivă ale constructorului de 
echipament. Numărul maxim de motoare 
care pot fi introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate ar trebui 
adaptat în consecință.

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B numărul maxim de motoare 
care pot fi introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate nu ar trebui 
să depășească valorile din tabelul de la 
anexa XIII, punctul 1.2.2. 

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele aplicabile mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să fie adaptate pentru 
a extinde aplicarea mecanismului respectiv 
la motoare destinate propulsiei de drezine 
și locomotive.

(6) Normele aplicabile mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să fie adaptate pentru 
a extinde aplicarea mecanismului în mod 
exclusiv la motoare destinate propulsiei de 
locomotive.

Or. en

Justificare

Există deja drezine conforme normelor IIIB și există soluții pentru motoare. În majoritatea 
cazurilor, drezinele „împrumută” motoare de la vehicule grele pentru care există soluții în 
ceea ce privește normele IIIB. Prin urmare, drezinele ar trebui să fie excluse din mecanismul 
de flexibilitate, conform dispozițiilor Directivei 2004/26/CE.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pe șantierele de construcții, 
muncitorii sunt expuși în permanență la 
emisiile echipamentelor de construcții și 
ar trebui să li se asigure cea mai bună 
protecție;

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III A 
la etapa III B și să expire cel mai târziu la 
31 decembrie 2013.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III A 
la etapa III B.

Or. en

Justificare

Introducerea etapei IIIB este eșalonată în funcție de categoriile de putere ale motoarelor și 
datele de aplicare ale etapei IV sunt deja stabilite în directivă (începând cu 2014); adăugarea 
unei limite pe an calendaristic este inutilă și creează incertitudine în legătură cu modul de 
calcul al flexibilității pentru restul perioadei. Eliminarea unui termen suplimentar permite, de 
asemenea, fiecărei întreprinderi în parte să utilizeze o flexibilitate mărită, în funcție de 
situația sa specifică.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul -1 (nou)
Directiva 97/68/CE
Articolul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 2, înainte de prima liniuță 
se inserează următoarea liniuță:
- sectorul construcțiilor reprezintă 
activități pe șantiere legate de construcția 
de clădiri rezidențiale, industriale, publice 
și de birouri, construcții civile și lucrări 
de infrastructură, precum și lucrările de 
pregătire a șantierelor și de demolare,

Or. en
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Justificare

Definiția este necesară pentru a se putea exclude sectorul construcțiilor din mecanismul de 
flexibilitate.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 97/68/CE
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

„6. Motoarele cu aprindere prin compresie 
destinate altor utilizări decât propulsia 
vaselor pentru navigație interioară pot fi 
introduse pe piață în cadrul unui mecanism 
de flexibilitate în conformitate cu 
procedura menționată în anexa XIII 
suplimentar dispozițiilor alineatelor (1)-
(5).”

„6. Motoarele cu aprindere prin compresie 
destinate altor utilizări decât propulsia 
drezinelor și a vaselor pentru navigație 
interioară, precum și în sectorul 
construcțiilor pot fi introduse pe piață în 
cadrul unui mecanism de flexibilitate în 
conformitate cu procedura menționată în 
anexa XIII suplimentar dispozițiilor 
alineatelor (1)-(5).”

Or. en

Justificare

Există deja drezine și echipamente de construcție conforme normelor IIIB și există soluții 
pentru motoare. În majoritatea cazurilor, drezinele „împrumută” motoare de la vehicule 
grele pentru care există soluții în ceea ce privește normele IIIB. Majoritatea echipamentelor 
de construcție de pe piață respectă deja normele IIIB.  Prin urmare, ambele clase de motoare 
ar trebui să fie excluse din mecanismul de flexibilitate, conform dispozițiilor Directivei 
2004/26/CE.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul
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„7. Statele membre permit introducerea pe 
piață a motoarelor, definite în anexa I 
secțiunea 1 la punctul A liniuțele (i), (ii), 
(iv) și (v), în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, în conformitate cu dispozițiile 
din anexa XIII.”

„7. Statele membre permit introducerea pe 
piață a motoarelor, cu excepția motoarelor 
utilizate în sectorul construcțiilor, definite 
în anexa I secțiunea 1 la punctul A liniuțele 
(i), (ii), și (v), în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, în conformitate cu dispozițiile 
din anexa XIII.”

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

„8. Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai pentru 
tranziția de la etapa III A la etapa III B și 
expiră la 31 decembrie 2013.”

„8. Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai pentru 
tranziția de la etapa III A la etapa III B.”

Or. en

Justificare

Introducerea etapei IIIB este eșalonată în funcție de categoriile de putere ale motoarelor și 
datele de aplicare ale etapei IV sunt deja stabilite în directivă (începând cu 2014); adăugarea 
unei limite pe an calendaristic este inutilă și creează incertitudine în legătură cu modul de 
calcul al flexibilității pentru restul perioadei.  Eliminarea unui termen suplimentar permite, 
de asemenea, fiecărei întreprinderi în parte să utilizeze o flexibilitate mărită, în funcție de 
situația sa specifică.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – punctul 1.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2 În timpul perioadei de tranziție de la 
etapa III A la etapa III B, cu excepția 
motoarelor destinate propulsării drezinelor 
și locomotivelor, un constructor de 
echipamente originale care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare să achiziționeze de la furnizorii 
săi de motoare cantitățile de motoare 
descrise în secțiunile 1.2.1. și 1.2.2. care 
nu se conformează valorilor limită de 
emisii actuale dar sunt omologate la 
limitele de emisii ale celei mai apropiate 
etape precedente.

În timpul perioadei de tranziție de la etapa 
III A la etapa III B, cu excepția motoarelor 
destinate propulsării drezinelor și 
locomotivelor, un constructor de 
echipamente originale care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare să achiziționeze de la furnizorii 
săi de motoare cantitățile de motoare 
descrise în secțiunea 1.2.2. care nu se 
conformează valorilor limită de emisii 
actuale dar sunt omologate la limitele de 
emisii ale celei mai apropiate etape 
precedente.

Or. en

Justificare

Această măsură excepțională de extindere a flexibilității ar trebui limitată în mod strict la 
sectorul IMM-urilor, care ar putea cunoaște dificultăți în respectarea normelor din cauza 
costurilor relativ mari pe care le implică aplicarea noilor norme din cadrul etapei IIIB.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – punctul 1.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui astfel de mecanism 
de flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările 
anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale 
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 
5 ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru 
o perioadă mai mică de 5 ani, media se 

eliminat
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calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

Or. en

Justificare

Această măsură excepțională de extindere a flexibilității ar trebui limitată în mod strict la 
sectorul IMM-urilor, care ar putea cunoaște dificultăți în respectarea normelor din cauza 
costurilor relativ mari pe care le implică aplicarea acestora. De aceea, este preferabilă 
eliminarea secțiunii 1 și păstrarea secțiunii 1.2.2, destinată în mod specific IMM-urilor.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – punctul 1.2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.2.1., constructorul de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr fix de motoare în cadrul 
mecanismului de flexibilitate. Numărul 
motoarelor din fiecare categorie de 
motoare nu depășește următoarele valori:

1.2.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.1.1., constructorul de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr fix de motoare în cadrul 
mecanismului de flexibilitate. Numărul 
motoarelor din fiecare categorie de 
motoare nu depășește următoarele valori:

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 1997/68/CE
Anexa XIII – punctul 1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei drezinelor, mecanismul de 
flexibilitate definit în secțiunea 1.1.1. se 
aplică de la perioada de tranziție între 

eliminat
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etapa III A și etapa III B.

Or. en

Justificare

Există deja drezine conforme normelor IIIB și există soluții pentru motoare. În majoritatea 
cazurilor, drezinele „împrumută” motoare de la vehicule grele pentru care există soluții în 
ceea ce privește normele IIIB. Prin urmare, drezinele ar trebui să fie excluse din mecanismul 
de flexibilitate, conform dispozițiilor Directivei 2004/26/CE.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 12 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 20 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor pentru 
transportul de marfă și manevră în cadrul 
mecanismului de flexibilitate, toate fiind 
concepute astfel încât să poată rula pe 
rețeaua feroviară din Regatul Unit.

Or. en

Justificare

Pentru piețele mici de nișă absența locomotivelor folosite mai ales pentru manevră și 
transportul de marfă ar putea avea un efect perturbator asupra sectorului transporturilor 
feroviare.

EXPUNERE DE MOTIVE
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Nivelul maxim autorizat de emisii de monoxid de carbon (CO), hidrocarburi (HC), oxizi de 
azot (NOx) și de particule (PM) provenite de la motoarele diesel ale echipamentelor mobile 
fără destinație rutieră este reglementat de Directiva 97/68/CE. Odată cu revizuirea Directivei 
2004/26/CE s-au introdus limitele de emisii ale etapei III A aplicabile în prezent și s-au 
stabilit termenele și valorile limită pentru etapa următoare IIIB. Aceste limite mai stricte vor fi 
aplicate începând cu luna ianuarie 2011, în funcție de puterea motorului. Echipamentele 
reglementate de directivă includ diferite echipamente terestre destinate, de exemplu, 
construcțiilor, silviculturii și agriculturii. Directiva se aplică, de asemenea, locomotivelor, 
drezinelor și vaselor de navigație interioară.

Directiva reglementează un număr mare de constructori de echipamente (aproximativ 1500 de 
întreprinderi), multe dintre acestea nefabricând motoarele utilizate în aceste echipamente. 
Motoarele sunt fabricate doar de un număr restrâns de mari societăți.

Directiva din 2004 a introdus, de asemenea, un așa-zis mecanism de flexibilitate pentru a 
facilita constructorilor tranziția dintre diferitele etape. Mecanismul de flexibilitate permite 
constructorului să introducă pe piață, în perioada dintre două etape succesive de valori ale 
limitelor de emisii de gaze de eșapament, un număr limitat de echipamente echipate cu 
motoare, care continuă să se conformeze cu limitele de emisii de gaze de eșapament din etapa 
precedentă. Limita este stabilită la 20% din vânzările anuale ale constructorului - calculată ca 
medie a vânzărilor totale din ultimii 5 ani - sau un număr fix de echipamente. Opțiunea 
numărului fix a fost prevăzută pentru constructorii mici. Mecanismul de flexibilitate se aplică 
în agricultură, silvicultură și construcția de echipamente, dar nu și la locomotive, drezine și 
vase de navigație interioară.

Directiva NRMM reprezintă o parte importantă a legislației Uniunii în domeniul mediului, iar 
contribuția sa este considerabilă în special pentru atingerea obiectivelor de reducere a 
emisiilor pe care se axează. Emisiile de particule și de oxizi de azot sunt principala sursă a 
poluării atmosferice din acest sector. Proporția de emisii de particule provenind din NRMM în 
UE 27 s-ar ridica la 7% (în comparație cu 13% din transportul rutier); în timp ce 16% din 
emisiile de emisiile de oxizi de azot în UE 27 sunt produse de sectorul NRMM (comparativ 
cu 42% din sectorul rutier). 

Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei are ca scop lărgirea câmpului de aplicare a mecanismului de 
flexibilitate. 

În primul rând, Comisia propune creșterea cotei actuale de la 20% la 50%. Se modifică în 
consecință și numerele fixe. 

În al doilea rând, Comisia propune includerea motoarelor folosite la propulsia drezinelor și a 
locomotivelor în mecanismul de flexibilitate; Pentru locomotive - având în vedere că piața 
este limitată la un număr relativ mic - Comisia propune admiterea unui număr de 12 
locomotive în conformitate cu mecanismul de flexibilitate. Pentru drezine, se propune un 
nivel flexibilitate în proporție de 20%.

Se propune ca aceste măsuri destinate să mărească flexibilitatea să expire la 31 decembrie 
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2013.

Comisia justifică propunerea invocând în principal criza economică. Din toamna anului 2008, 
majoritatea întreprinderilor din UE producătoare de echipamente mobile fără destinație rutieră 
au fost afectate de criză, o scădere puternică a volumului de vânzări înregistrându-se mai ales 
în sectorul construcțiilor și cel al agriculturii. Comisia afirmă că normele impuse de noua 
etapă IIIB presupun costuri mult prea mari pentru o industrie considerabil afectată de criză. 

Comisia mai constată lipsa de soluții tehnice pentru motoarele care respectă normele pentru 
etapa IIIB ca o justificare pentru o mai mare flexibilitate, deoarece constructorii nu pot 
schimba modelul caroseriei înainte de a deține motoare conforme. Comisia identifică în 
această stare de fapt principala cauză a dificultăților pe care le cunosc constructorii de 
locomotive în respectarea normelor.

Comisia prezintă foarte târziu această propunere, dat fiind faptul că prima etapă a noilor limite 
de emisii a intrat în vigoare în luna ianuarie 2011. 

Deoarece Comisia pregătește, de asemenea, revizuirea Directivei 97/68/CE, raportoarea 
propune ca această revizuire să aibă loc mai devreme, pentru a evita o fragmentare a 
legislației cu efect negativ.

Propunerea raportoarei 

Raportoarea consideră propunerea Comisiei problematică sub numeroase aspecte.  Principala 
problemă este de ordin principial, deoarece propunerea prezintă un risc serios de a crea un 
precedent periculos de slăbire a legislației în domeniul mediului, bazat pe argumente 
economice de ordin general.  

De asemenea, în cazul adoptării propunerii, s-ar încălca principiul încurajării respectării 
normelor și al recompensării pionierilor în acest domeniu. Directiva a intrat în vigoare în 
2004, deci industria a avut tot timpul necesar pentru a se orienta în direcția stabilită de 
aceasta. Societățile care nu au respectat normele în această perioadă de timp nu ar trebui 
recompensate pentru lipsa de acțiune, așa cum nici companiile care au luat măsurile necesare 
nu ar trebui sancționate pentru că au acționat la timp.

Deși propunerea are un caracter relativ limitat, direcția pe care o imprimă, în ceea ce privește 
aplicarea legislației convenite în domeniul mediului, pune în mod serios probleme.  Legislația 
ar trebui să asigure industriei certitudinea că se aplică egalitatea condițiilor de concurență și 
că toți actorii respectă normele, principiu încălcat de această propunere. 

Sănătatea și mediul

Limitele de emisii stabilite în directivă sunt reduse cu aproximativ 90% pentru particule și cu 
aproximativ 30% pentru oxizii de azot în etapa IIIB față de etapa IIIA. Comisia consideră, în 
evaluarea sa de impact, că emisiile ar crește în primul an cu aproximativ 0,3% dacă nivelul 
flexibilității crește de la 20% la 50%, în cazul în care toți constructorii ar utiliza în totalitate 
cota de flexibilitate în primul an. 
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Dar această estimare nu ține seama de impactul pe termen lung al deciziei. Durata de viață a 
echipamentelor respective este relativ lungă: pentru echipamentele de construcție se ridică la 
aproximativ 16 ani sau 10 000 de ore1, fiind chiar mai mare în cazul locomotivelor. Prin 
urmare, este posibil ca efectele negative ale unei flexibilități mărite să se facă simțite timp de 
decenii.

Trebuie să se adauge constatarea că un număr mare de state membre întâmpină dificultăți în a 
respecta directivele care stabilesc norme referitoare la calitatea aerului, și anume directiva 
privind calitatea aerului și cea privind plafoanele naționale de emisie. De exemplu, conform 
estimărilor IIASA pentru raportul privind plafoanele naționale de emisie, cota NRMM din 
totalul de emisii de oxizi de azot ar putea crește până la 20% până în 2020. Este cât se poate 
de important ca emisiile să fie combătute de la sursă pentru a obține norme ale calității 
aerului, iar faptul că se slăbesc cerințele pentru una dintre cele mai importante surse nu poate 
fi tratat cu ușurință.

Pe lângă aceasta, estimarea globală nu ia în considerare efectele locale ale emisiilor 
respective. NRMM sunt foarte adesea utilizate în mediu urban și semi-urban și în apropierea 
lucrătorilor. Din studiile efectuare reiese că reducerea de emisii nocive duce la economii 
substanțiale ale costurilor legate de sănătate, fapt care trebuie luat în considerare în calculul 
costurilor măsurilor propuse acum.

Atunci când calculează posibilele economii care decurg dintr-o flexibilitate mărită, Comisia 
nu ține seama de interacțiunea complexă dintre sănătate, mediu și norme mai stricte privind 
emisiile. În timp ce industria poate beneficia de avantajele economice, costurile externe sunt 
de fapt suportate de societate în ansamblul său.

În acest sens, cazul sectorului construcțiilor este grăitor: în fiecare zi în UE, sute de mii de 
lucrători sunt expuși emisiilor de pe șantierele de construcții. Ar fi interesant să se realizeze 
un studiu privind consecințele asupra sănătății lor și asupra sistemelor noastre de sănătate. 

Estimări economice

Criza economică este o realitate, dar se întrevăd deja semne de refacere. Pe măsură ce 
vânzările cresc din nou, argumentele Comisiei își pierd din greutate. În cazul unor producători 
mai mari, pentru care datele sunt mai ușor disponibile, volumul vânzărilor pare să fie mai mic 
în comparație cu anii care ar putea fi considerați un fel de perioadă de boom pentru industrie -
dar cifrele actuale ale vânzărilor nu sunt cu mult mai mici față de anii care au precedat acest 
boom. Luând în considerare toate aceste aspecte, dat fiind că legislația și valorile limită pentru 
noua etapă IIIB au fost aplicabile încă din 2004, căruia i-au urmat anii de creștere viguroasă 
pentru industrie, argumentul lipsei de resurse nu este întemeiat. 

Trebuie să constatăm că Comisia nu este în măsură să prezinte estimări cu privire la proporția 
întreprinderilor care au dificultăți în a respecta normele.

Lărgind perspectiva, trebuie, de asemenea, să se ia în considerare faptul că există societăți 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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pentru care flexibilitatea mărită implică pierderi. Există în Europa numeroase societăți mari și 
mai mici care produc sisteme de posttratare și filtre pentru particule. Pentru aceste societăți, 
legislația care stabilește norme mai stricte pentru emisii prezintă numai avantaje. 

Raportoarea ar dori, de asemenea, să conteste ideea Comisiei potrivit căreia constructorii și-ar 
pierde competitivitatea dacă ar trebui să se conformeze unei legislații în domeniul mediului 
mai strictă. Inovațiile ecologice și tehnologiile cu emisii reduse pot să se dezvolte numai 
atunci când sunt cuprinse într-un cadru legislativ favorabil. Pentru a atinge obiectivele 
UE2020 și pentru a ne îndrepta în direcția unei societăți cu nivel scăzut de emisii, trebuie să 
facem pași înainte și să evităm orice recul.

Cu toate acestea, deoarece situația poate fi deosebit de dificilă pentru constructorii mici și 
mijlocii, pentru care costurile legate de respectarea normelor pot fi relativ mai ridicate, 
raportoarea propune acordarea unei flexibilități mai mari IMM-urilor, prin mărirea numărului 
fix din tabelul de la punctul 1.2.2. de la anexa XIII, conform propunerii Comisiei.

Aceasta va permite IMM-urilor să limiteze costurile maximale de cercetare și dezvoltare și 
alte costuri legate de reproiectare, oferind, în același timp, posibilitatea de a realiza aceste 
costuri pe o perioadă lungă de timp. 

În ceea ce privește locomotivele, raportoarea recunoaște dificultățile sectorului legate de 
respectarea normelor, deoarece numai un număr foarte limitat de constructori furnizează 
locomotive conforme cu etapa IIIB, și deoarece adaptarea ulterioară a motoarelor IIIB de 
concepție nouă și de dimensiuni mai mari în caroseria locomotivelor mai vechi pune probleme 
mari. Totuși, având în vedere că piața este relativ limitată, că soluții conforme cu etapa IIIB 
există deja și că principiul flexibilității presupune acordarea posibilității limitate de a utiliza 
motoare din etapa precedentă, raportoarea sugerează menținerea numărului de locomotive 
propuse în mecanismul de flexibilitate al Comisiei, și anume 20. 

În plus, dat fiind că progresele în dezvoltarea de soluții conforme cu etapa IIIB par deosebit 
de lente în ceea ce privește locomotivele, raportoarea este de părere că Comisia ar trebui să 
urmărească cu atenție acest sector și să informeze Parlamentul European cu privire la aceasta. 

În contextul viitoarei revizuiri a Directivei 97/68/CE, raportoarea sugerează Comisiei să 
adopte o strategie prospectivă cu privire la noile etape care ar putea fi aplicabile 
locomotivelor și să reunească eforturile de aliniere a normelor cu legislația corespunzătoare 
din Statele Unite. 


