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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

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce privește dispozițiile aplicabile tractoarelor 
introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0607),

– 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 (C7-0342/2010),

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

– având în vedere articolul 55 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 la prezenta rezoluție;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea 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 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva 2000/25/CE prevede un 
mecanism de flexibilitate care să permită 
constructorilor de tractoare să 
achiziționeze, în perioada de tranziție de 
la o etapă de emisii la alta, o cantitate 
limitată de motoare care nu respectă 

(3) Directiva 2000/25/CE prevede un 
mecanism de flexibilitate care să permită 
constructorilor de tractoare să 
achiziționeze, într-o etapă de emisii dată, 
o cantitate limitată de motoare care nu 
respectă valorile curente ale limitei de 
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valorile curente ale limitei de emisii, dar 
care sunt omologate la cea mai apropiată 
etapă anterioară de limite de emisii.

emisii, dar care sunt omologate la cea mai 
apropiată etapă anterioară de limite de 
emisii.

Or. it

Amendamentul 2

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, procentul din numărul de 
motoare introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate, ar trebui 
majorat de la 20% la 50% din vânzările
anuale de tractoare echipate cu motoare din 
categoria respectivă ale constructorului de 
tractoare. Opțiunea alternativă conform 
căreia un număr maxim de motoare poate 
fi introdus pe piață în cadrul mecanismului 
de flexibilitate ar trebui adaptată în 
consecință.

(5) În timpul etapei III B, procentul din 
numărul de motoare introduse pe piață în 
cadrul mecanismului de flexibilitate, 
trebuie să fie egal cu 50% din 
înmatriculările anuale de tractoare 
echipate cu motoare din categoria 
respectivă ale constructorului de tractoare. 
Opțiunea alternativă conform căreia un 
număr fix de motoare poate fi introdus pe 
piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui adaptată în 
consecință.

Or. it

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă reflectă dificultatea temporară cu 
care se confruntă industria; ca atare, aceste 
măsuri se limitează la tranziția de la etapa 
III A la etapa III B și expiră la 31 
decembrie 2013,

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă reflectă dificultatea temporară cu 
care se confruntă industria; ca atare, aceste 
măsuri se limitează la etapa III B;

Or. it
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Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)
Directiva 2000/25/CE
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- 1) La articolul 1 se adaugă următoarele 
definiții:
– „mecanism de flexibilitate” înseamnă o 
procedura de derogare prin intermediul 
căreia un stat membru permite 
introducerea pe piață a unei cantități 
limitate de motoare, conform cerințelor 
impuse de articolul 3a;
„categoria de motoare”înseamnă 
clasificare a motoarelor care combină 
puterea motorului și etapa de limitare a 
emisiilor de gaze de eșapament; 

Or. it

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - alineatul 1
Directiva 2000/25/CE
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La articolul 3a, se adaugă următorul 
paragraf: „Mecanismul de flexibilitate, 
descris la punctele 1.2, 1.2.1 și 1.2.2 din 
anexa IV, se aplică numai pentru tranziția 
de la etapa III A la etapa III B și expiră la 
31 decembrie 2013.”

(1) Articolul 3a se modifică după cum 
urmează: „Prin derogare de la articolul 3 
alineatele (1) și (2), statele membre iau 
măsurile corespunzătoare, la cererea 
constructorului de tractoare și cu condiția 
ca autoritatea de omologare să fi acordat 
permisul respectiv, pentru ca 
constructorul de motoare să poată 
introduce pe piață un număr limitat de 
motoare conform procedurilor stabilite în 
anexa IV.  Mecanismul de flexibilitate, 
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descris la punctele 1.2, 1.2.1 și 1.2.2 începe 
în momentul în care devine obligatorie 
introducerea pe piață a motoarelor în 
conformitate cu o etapă definită și se 
întinde pe durata etapei respective însă nu 
pe mai mult de trei ani. Motoarele sunt 
omologate în funcție de cerințele etapei 
imediat precedente etapei luate în 
considerare.”

Or. it

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - alineatul 2
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În anexa IV, secțiunea 1 se înlocuiește 
cu textul din anexa I la prezenta directivă.

2. Anexa IV se înlocuiește cu textul din 
anexa I la prezenta directivă.

Or. it

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I 
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anexa IV punctul 1 se înlocuiește cu 
următorul text:  

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text: 

Or. it
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1 - 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Cu excepția perioadei de tranziție de 
la etapa III A la etapa III B, un 
constructor de tractoare care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea autorității de omologare 
pentru a plasa sau pentru a procura de la 
furnizorii săi de motoare, în perioada de 
tranziție de la o etapă de emisii la alta, 
cantitățile de motoare descrise la punctele 
1.1.1. și 1.1.2. care nu respectă valorile 
limită curente de emisii, dar care sunt 
omologate pentru etapa anterioară cea 
mai apropiată de limitele de emisie.

1.1. Cu excepția punctului 1.2, un 
constructor de tractoare care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea autorității sale de omologare 
pentru ca furnizorii săi de motoare să 
poată introduce pe piață motoare 
destinate utilizării exclusive de către 
constructorul de tractoare respectiv. Cu 
excepția etapei III B, cantitățile de 
motoare nu depășesc valorile descrise la 
secțiunile 1.1.1 și 1.1.2. Motoarele 
îndeplinesc cerințele impuse de articolul 
3a.

Or. it

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 20% din vânzările
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 

1.1.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 20% din cantitățile
anuale de tractoare puse în circulație, 
echipate cu motoare din acea categorie de 
motoare, ale constructorului de tractoare 
(calculată ca medie a vânzărilor din ultimii 
5 ani). În cazul în care un constructor de 
tractoare a pus în circulație tractoare pe o 
perioadă mai mică de cinci ani, media se va 
calcula pe baza perioadei efective în care 
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efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

constructorul de tractoare a pus în 
circulație tractoare în Uniune.

Or. it

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.2. Ca opțiune alternativă la punctul 
1.1.1., constructorul de tractoare poate cere 
permisiunea pentru 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: 

1.1.2. Ca opțiune alternativă la punctul 
1.1.1., constructorul de tractoare poate cere 
permisiunea pentru furnizorii săi de 
motoare să introducă pe piață un număr fix 
de motoare pentru folosința sa exclusivă. 
Numărul motoarelor din fiecare categorie 
de motoare nu depășește următoarele 
valori: 

Or. it

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1.1.2 - tabel - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorie motor (kW) Rubrica putere motor (kW)

Or. it



PE454.735v03-00 10/15 PR\853269RO.doc

RO

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. În cursul perioadei de tranziție de la 
etapa III A la etapa III B, un constructor 
de tractoare care dorește să utilizeze 
mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea autorității de omologare 
pentru a plasa sau pentru a procura de la 
furnizorii săi de motoare, în perioada de 
tranziție de la o etapă de emisii la alta, 
cantitățile de motoare descrise la punctele 
1.2.1. și 1.2.2. care nu respectă valorile 
limită curente de emisii, dar care sunt 
omologate pentru etapa anterioară cea 
mai apropiată de limitele de emisie.

1.2. În cursul etapei III B, un constructor 
de tractoare care dorește să utilizeze 
mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea autorității sale de omologare 
pentru ca furnizorii săi de motoare să 
poată plasa pe piață motoare destinate 
utilizării exclusive de către constructorul 
de tractoare respectiv. Cantitățile de
motoare nu depășesc valorile menționate 
în secțiunile 1.2.1 și 1.2.2. Motoarele 
îndeplinesc cerințele impuse de articolul 
3a.

Or. it

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 

1.2.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 50% din cantitățile
anuale de tractoare puse în circulație, 
echipate cu motoare din acea categorie de 
motoare, ale constructorului de tractoare 
(calculată ca medie a ultimilor 5 ani). În 
cazul în care un constructor de tractoare 
pune în circulație tractoare pe o perioadă 
mai mică de cinci ani, media se va calcula 
pe baza perioadei efective în care 
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efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

constructorul de tractoare a pus în 
circulație tractoare în Uniune.

Or. it

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Ca opțiune alternativă la punctul 
1.2.1., constructorul de tractoare poate cere 
permisiunea pentru 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 opțiune alternativă la punctul 
1.1.1., constructorul de tractoare poate cere 
permisiunea pentru furnizorii săi de 
motoare să introducă pe piață un număr fix 
de motoare pentru folosința sa exclusivă. 
Numărul motoarelor din fiecare categorie 
de motoare nu depășește următoarele 
valori: 

Or. it

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1.2.2 - tabel - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorie motor (kW) Rubrica putere motor (kW)

Or. it
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Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I - punctul 1
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 1.3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3. Constructorul de tractoare include în 
cererea sa către o autoritate de omologare 
următoarele informații:

1.3. Constructorul de tractoare include în 
cererea sa către autoritatea de omologare 
următoarele informații:

Or. it

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I 
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Un producător de motoare poate 
introduce pe piață motoare în cadrul unui 
mecanism de flexibilitate autorizat în 
conformitate cu secțiunile 1-3 din 
prezenta anexă.

Or. it

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I 
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Producătorul de motoare amplasează 
pe motoare următoarea mențiune: „Motor 
introdus pe piață în cadrul unui 
mecanism de flexibilitate”, potrivit 
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cerințelor de la anexa I secțiunea 5.

Or. it

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I 
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV - punctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Autoritatea de omologare 
competentă evaluează conținutul cererii 
de aplicare a mecanismului de 
flexibilitate și documentele anexate 
acesteia. Ulterior, aceasta informează 
producătorul de tractoare în legătură cu 
decizia luată de a autoriza sau nu 
mecanismul de flexibilitate solicitat.”

Or. it
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EXPUNERE DE MOTIVE

Conținutul propunerii

Directiva supusă examinării se referă la emisiile generate de tractoarele agricole și propune 
doar o modificare cantitativă față de Directiva 2000/25/CE, lăsând neschimbate obiectivele de 
protecție a mediului, modul de operare și perioada de valabilitate. E o directivă urgentă, 
întrucât se referă la o perioadă care a început deja la 1 ianuarie anul curent și e foarte 
importantă pentru efectele pozitive scontate în sectorul industrial vizat.

Directiva 2000/25/CE privind emisiile generate de tractoarele agricole reglementează nivelul 
emisiilor de gaz de monoxid de carbon (CO), de hidrocarburi (HC), de oxizi de azot (NO) și 
de particule (PM) de la motoarele diesel instalate pe tractoare. 

Pentru diferitele tipuri de tractoare, Directiva prevede nivelul maxim permis al emisiilor în 
funcție de puterea motorului instalat și eșalonează pe etape temporale succesive reducerea 
treptată a emisiilor.
La 31 decembrie 2010 s-a terminat etapa III A și la 1.1.2011 a început etapa III B care se va 
termina la 31 decembrie 2013. Limitele aferente etapei care tocmai a demarat sunt mult mai 
riguroase decât cele specificate pentru etapa precedentă.

Pentru a înlesni trecerea de la o etapă la alta, Directiva a introdus un „regim de flexibilitate” 
care permite constructorilor de tractoare să introducă pe piață, în cursul unei etape de limite 
de emisii, un număr limitat de tractoare echipate cu motoare calibrate în funcție de limitele de 
emisii aprobate pentru etapa precedentă În etapa actuală, care se dorește a fi modificată, 
regimul de flexibilitate prevede un procent care să nu depășească 20% din vânzările anuale, 
calculate ca medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe teritoriul UE și, pentru întreprinderile mici, 
un număr maxim permis, stabilit de către aceeași directivă.

Propunerea modificată prevede doar o creștere a procentului, de la 20 la 50%. Prin aceasta se 
urmărește să se asigure o dezvoltare economică adecvată a sectorului de producție interesat și, 
în același timp, să se mențină neschimbat programul de protecție a mediului. Modificarea 
propusă se întemeiază pe următoarele considerente:

a) Decalajul tehnologic: Cele mai drastice reduceri ale emisiilor prevăzute în etapa III B 
impun modificări ample și importante la motoarele actuale, cu consecințe asupra 
configurației, dimensiunii și greutății acestora. În consecință, chiar și tractoarele vor trebui să 
sufere modificări mecanice importante pentru a instala noile motoare. Soluțiile tehnologice 
care permit respectarea limitelor impuse de etapa în curs nu sunt încă finalizate și necesită 
eforturi suplimentare considerabile de cercetare.

b) Criza economică: Criza financiară și economică a afectat pe toată lumea și aproape toate 
ramurile productive. Ea și-a făcut simțite efectele și asupra producției de tractoare. Potrivit 
asociației industriei (CEMA), cifra de afaceri a scăzut cu 20-25% în 2009 comparativ cu 
2008, în timp ce datele aferente primului trimestru 2010 semnalează o scădere cu 22% față de 
2009.
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Directiva nu are nicio incidență asupra bugetului și, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, se întemeiază pe articolul 114 din Tratat.

Observațiile raportorului

Directiva propusă de Comisie este fără îndoială binevenită. Ea respectă obiectivele de 
protecție a mediului stabilite de mult timp de către UE. Având în vedere criza economică 
gravă, ar fi putut prezenta propuneri mai radicale, ca, de exemplu, un moratoriu asupra 
directivei, o modificare temporală a etapelor sau un procentaj de flexibilitate mai mare.

Comisia, în schimb, a ales să introducă o măsură simplă, eficace și oportună care permite:

a) producătorilor din UE să vândă tractoare, să depășească momentul dificil actual de criză 
economică, să găsească noi resurse pentru cercetare, să respecte limitele normativei europene 
pentru protecția mediului;
b) agricultorilor să înlocuiască tractoarele mai vechi cu altele noi, dotate cu motoare mai puțin
poluante.

În cazul în care propunerea nu ar fi votată, în mod paradoxal am obține un rezultat opus față 
de ceea ce ne-am propus cu toții. Într-adevăr, mulți agricultori, puși în situația de a alege între 
a păstra tractoarele vechi mai poluante sau de a cumpăra unele noi, mult mai scumpe și cu o 
tehnologie încă incertă și precară, ținând cont și de momentul economic dificil, ar putea alege 
prima opțiune, contribuind, astfel, la înrăutățirea situației mediului european, și nu la 
îmbunătățirea sa.

În fond, datorită modificărilor modeste propuse, această directivă permite UE să atingă un 
rezultat global semnificativ, obținând o bună protecție a mediului, o susținere salutară a 
economiei sectorului productiv interesat, o creștere providențială a veniturilor destinate 
cercetării și o perioadă rezonabilă necesară pentru ca cercetarea și industria să fie puse în 
situația de a produce motoare noi în conformitate cu nivelurile modificate prevăzute pentru 
etapa III B. 
Ar trebui subliniat, în final, și impactul extrem de limitat al modificării propuse asupra 
mediului. 

Potrivit unei evaluări efectuate de JRC pentru Comisie, impactul estimat al regimului de 
flexibilitate, astfel modificat, va fi egal doar cu 0,3% din emisiile totale ale tuturor NRMM în 
funcțiune în primul an.


