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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Rezumatul propunerii Comisiei

Directiva 97/68/CE (echipamentele mobile fără destinaţie rutieră) reglementează valorile 
maxime de monoxid de carbon (CO), hidrocarburi (HC), oxizi de azot (NOx) şi particule 
(PM) din gazele de eşapament emise de motoare Diesel instalate pe utilaje pentru construcţii, 
agricultură şi silvicultură, drezine şi locomotive, vase de navigaţie interioară, motoare cu 
viteză constantă şi motoare mici pe benzină folosite pe diferite tipuri de utilaje.

Limitele valabile în prezent (etapa III A) vor fi înlocuite treptat, cu începere de la 1 ianuarie 
2011, cu limitele mai stricte ale etapei III B. Perioada de omologare de tip pentru aceste 
motoare a început la 1 ianuarie 2010. Se vizează o gamă largă de constructori de maşini 
(aproximativ 1 500 de societăţi din UE).
Mecanismul de flexibilitate
Directiva 2004/26/CE a introdus şi aşa numitul mecanism de flexibilitate pentru facilitarea 
tranziţiei între diferitele etape de emisii. Mecanismul de flexibilitate permite constructorilor 
de echipamente originale să introducă pe piaţă, în perioada dintre două etape succesive vare 
introduc valori ale limitelor de emisii de gaze de eşapament, un număr limitat de utilaje 
mobile fără destinaţie rutieră echipate cu motoare care continuă să se conformeze cu limitele 
de emisii de gaze de eşapament din etapa precedentă. Mecanismul de flexibilitate se aplică la 
motoarele cu aprindere prin compresie (Diesel) folosite la utilajele din construcţii, agricultură 
şi silvicultură, la echipamentele generatoare şi la pompe cu motoare cu viteză constantă, dar 
nu şi la locomotive, drezine şi vase de navigaţie interioară. Mecanismul permite 
constructorilor de echipamente originale să introducă pe piaţă (1) pentru fiecare categorie de 
putere a motorului, un număr limitat de utilaje, fără să depăşească 20 % din vânzările anuale 
de utilaje ale constructorului de echipamente originale sau (2) un număr fix de utilaje. Cea de-
a doua opţiune este destinată întreprinderilor mici care produc volume mai mici de motoare.
Aspecte economice şi competitivitate
Costurile de conformare suportate de constructori pentru respectarea noilor limite de emisii 
sunt semnificative. Aceste costuri includ, de exemplu, costurile de cercetare şi dezvoltare, 
costurile de reproiectare a echipamentelor, costurile cu dispozitive de post-tratare, costurile de 
documentare şi etichetare etc. În plus, industria producătoare de utilaje mobile fără destinaţie 
rutieră din UE a fost afectată puternic şi în mod neaşteptat de criza financiară şi economică 
globală, care a afectat în mod special sectorul echipamentelor pentru construcţii şi cel al 
utilajelor agricole. Scăderile importante ale vânzărilor (cu 42% în 2009) au condus la o 
scădere masivă a veniturilor şi a capitalului disponibil pentru finanţarea cercetării şi 
dezvoltării tehnologice necesare pentru utilaje cu motoare conforme etapei III B de toate 
categoriile de putere şi aplicaţiile în termenele stabilite de Directiva 97/68/CE. Aceste 
circumstanţe afectează îndeosebi întreprinderile mai mici constructoare de echipamente 
originale.

În ceea ce priveşte drezinele şi locomotivele, Comisia a ajuns, în urma consultării experţilor, 
la concluzia că unii constructori de motoare au progresat între timp în realizarea de motoare 
conforme III B pentru locomotive, în timp ce constructorii de echipamente originale nu vor fi 
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pe deplin pregătiţi să introducă pe piaţă locomotive conforme III B la 1 ianuarie 2012, data 
prevăzută de Directiva 97/68/CE. Directiva nu prevede o etapă III B pentru navele de 
navigaţie interioară şi, prin urmare, nu este necesar ca mecanismul de flexibilitate să li se 
aplice acestora din urmă.
La nivel mondial, numai UE, SUA, Canada şi, într-o mai mică măsură, Japonia, manifestă 
ambiţii similare în ceea ce priveşte legislaţia privind emisiile provenind de la motoare pentru 
sectorul echipamentelor mobile fără destinaţie rutieră. În afara UE, au mai fost introduse 
măsuri de flexibilitate în SUA şi în Canada şi se presupune că acestea le oferă constructorilor 
mai multă flexibilitate decât sistemul practicat în prezent în UE.

În alte zone geografice importante, precum China, India, Rusia sau America Latină, aceste 
cerinţe nu există. În consecinţă, producătorii europeni de echipamente mobile fără destinaţie 
rutieră se confruntă cu concurenţa neloială a producătorilor din ţări terţe, dat fiind faptul că 
măsurile de control pentru importurile de utilaje în Uniunea Europeană nu sunt eficiente. 

Aspecte legate de mediu
Principalele emisii responsabile de poluarea aerului din acest sector care contribuie la 
poluarea aerului în general sunt cele de particule şi de oxizi de azot. Potrivit studiului de 
impact realizat de Comisie, nivelul estimat al emisiilor de PM10 provenite din sectorul 
echipamentelor mobile fără destinaţie rutieră pentru UE27 se ridică la 7%, faţă de 13%, cât se 
înregistrează în transportul rutier. În ceea ce priveşte emisiile de NOx, sectorul 
echipamentelor mobile fără destinaţie rutieră este responsabil de 16% din totalul emisiilor de 
NOx din UE27, în timp ce sectorul rutier contribuie cu la 42% din totalul emisiilor de NOx.

Totalul emisiilor provenite de la motoare (Diesel) cu aprindere prin compresie instalate pe 
echipamente mobile fără destinaţie rutieră ar înregistra în primul an o creştere de 0,3% în 
cadrul flexibilităţii propuse de 50%, comparativ cu mecanismul actual de 20%. Trebuie 
remarcat faptul că modificarea prevede numai o perioadă mai îndelungată pentru introducerea 
treptată a noilor limite, mai stricte, ale emisiilor. Nivelul acestor emisii rămâne neschimbat. În 
sfârşit, ar trebui să se ia în considerare faptul că emisiile au înregistrat o scădere datorită 
scăderii semnificative a vânzărilor, ca urmare a crizei economice.
Astfel, Comisia propune:
1) o creştere de la 20 % la 50 % din vânzările anuale de echipamente ale constructorilor de 

echipamente originale a procentajului de motoare introduse pe piaţă din fiecare categorie 
din numărul motoarelor folosite pentru aplicaţii pe utilaje cu bază terestră conform 
mecanismului de flexibilitate şi o modificare a numărului maxim de motoare care pot fi 
introduse pe piaţă conform mecanismului de flexibilitate ca alternativă opţională în 
perioada dintre etapa III A de emisii şi etapa III B de emisii;

2) includerea motoarelor folosite la propulsia drezinelor şi a locomotivelor în mecanismul de 
flexibilitate;

3) aceste măsuri expiră la data de 31 decembrie 2013.

Opinia raportoarei pentru aviz
Raportoarea consideră că este necesar să se garanteze atât dezvoltarea şi competitivitatea 
acestui sector industrial, pe de o parte, cât şi protecţia mediului, pe de altă parte. În acest 
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context, raportoarea pentru aviz consideră că propunerea de modificare a Directivei 97/68/CE 
constituie o propunere echilibrată, care vizează atenuarea, în cel mai bun punct posibil, a 
consecinţelor pe care le are actuala criză economică asupra constructorilor de motoare şi 
utilaje, prin păstrarea competitivităţii şi a locurilor de muncă, limitând, în acelaşi timp, în cea 
mai mare măsură cu putinţă, posibilele consecinţe negative asupra mediului care ar rezulta în 
urma înlocuirii ulterioare a unui număr definit de motoare existente care nu respectă încă noua 
limită, mai strictă, a emisiilor.
În acelaşi timp, raportoarea pentru aviz doreşte să atragă atenţia asupra aspectului concurenţei 
loiale pe o piaţă globală, precum şi al interdicţiei importurilor de utilaje neecologice în UE. În 
această privinţă, Comisia ar trebui să fie invitată să furnizeze informaţii cu privire la modul în 
care intenţionează să se asigure că producătorii din afara UE respectă normele UE în ceea ce 
priveşte emisiile provenite de la motoare în sectorul echipamentelor mobile fără destinaţie 
rutieră.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport şi turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

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 faţă sectorul de 
fabricaţie. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziţia de la etapa III A 
la etapa III B şi să expire cel mai târziu la 
31 decembrie 2013.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă faţă sectorul de 
fabricaţie. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziţia de la etapa III A 
la etapa III B şi să expire cel mai târziu la 
31 decembrie 2013. Având în vedere 
caracteristicile speciale ale reţelei 
britanice şi timpul suplimentar şi costul 
necesar dezvoltării soluţiilor III B, pentru 
Regatul Unit data expirării ar trebui să fie 
31 decembrie 2015.

Justificare

Cerinţele directivei, în formularea actuală, nu iau în considerare nici constrângerile impuse 
de caracteristicile de ecartament şi greutate ale reţelei feroviare britanice, nici 
constrângerile impuse de piaţa mică, de nişă, care există pentru aceste tipuri de motoare. 
Acest lucru riscă să frâneze creşterea transportului feroviar de marfă şi să împiedice trecerea 
de la transportul rutier la cel feroviar, una dintre priorităţile politicii UE în domeniul 
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transportului.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă) 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 1a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) La alineatul (1a), al doilea paragraf 
se elimină.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă) 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatele 1b, 1c şi 1d (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) Se adaugă următoarele alineate:
„(1b) Un motor de schimb care urmează 
să fie instalat într-o drezină, o garnitură 
sau o locomotivă echipată iniţial cu un 
motor care nu s-a încadrat în limitele 
impuse de etapa III A sau care nu a 
respectat decât aceste limite, trebuie să se 
încadreze cel puţin în valorile limită 
definite la etapa III A. Pentru astfel de 
motoare, articolul 9 alineatele (3g), (3i) şi 
(4a) nu se aplică.
(1c)  Prin derogare, statele membre pot 
autoriza producţia şi instalarea de 
motoare de schimb care nu îndeplinesc 
cerinţele etapei III A, în următoarele 
situaţii:
(i) pentru renovarea sau modernizarea 
unei drezine, garnituri sau locomotive, în 
cazul în care aplicarea cerinţelor impuse 
de etapa III A ar genera dificultăţi tehnice 
importante în ceea ce priveşte 
ecartamentul, sarcina pe osie, designul 
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caroseriei/şasiului sau sistemele de 
comandă a motorului (motoarelor) pentru 
mai multe regimuri de funcţionare şi, în 
consecinţă, ar compromite viabilitatea 
economică a proiectului;
(ii) în cazul în care, în urma unui 
accident al unei drezine, garnituri sau 
locomotive sau al unei defecţiuni grave al 
motorului acesteia, aplicarea cerinţelor 
impuse de etapa III A ar genera dificultăţi 
tehnice importante şi, drept urmare, 
costuri prea mari pentru repararea 
drezinei, garniturii sau locomotivei în 
cauză.
Pentru astfel de motoare, articolul 9 
alineatele (3g), (3i) şi (4a) nu se aplică.
În cazul în care se acordă o derogare, 
statul membru care acordă derogarea 
prezintă în termen de şase luni atât 
Comisiei, cât şi autorităţilor de autorizare 
ale celorlalte state membre un document, 
pe suport de hârtie şi suport electronic, 
care cuprinde:
- numărul de referinţă unic al derogării 
aşa cum apare pe eticheta ataşată fiecărui 
motor la care se referă;
- natura derogării, inclusiv descrierea 
nivelurilor de emisii în comparaţie cu 
pragurile prevăzute de etapa III A şi 
descrierea detaliată a dispoziţiilor 
alternative care vor fi aplicate;
- o justificare detaliată a motivului 
derogării, inclusiv principalele dificultăţi 
tehnice, împreună cu consecinţele 
economice şi ecologice ale acestora şi o 
descriere a eforturilor făcute în domeniul 
designului pentru a se conforma 
cerinţelor impuse de etapa III A şi, dacă 
este cazul, alte măsuri operative şi măsuri 
privind evoluţia parcului de material 
rulant;
- numărul motoarelor care fac obiectul 
derogării;
- coordonatele producătorului şi tipul şi 
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numărul de serie al motoarelor care fac 
obiectul derogării;
- detalii privind seria vehiculelor feroviare 
pe care vor fi instalate motoarele, 
împreună cu zonele operaţionale ale 
acestora;
- orice alte informaţii care justifică 
cererea de derogare.
(1d) În cazul motoarelor introduse pe 
piaţă în conformitate cu alineatele (1a), 
(1b) şi (1c), se ataşează textul „MOTOR 
DE SCHIMB” pe o etichetă aplicată pe 
motor sau care se inserează în manualul 
de utilizare.”

Justificare

Întrucât spaţiul disponibil în majoritatea vehiculelor mai vechi nu este suficient pentru a 
instala motoare compatibile cu cerinţele etapei III B de aceeaşi putere, posibilitatea de a 
înlocui motoarele III A şi anterioare acesteia instalate pe vehiculele mai vechi cu motoare 
compatibile cu etapa III A va permite industriei să facă un pas înainte către standardele de 
emisii mai ecologice asociate etapei III A. În foarte puţine cazuri, derogările la instalarea III 
A vor fi necesare, de asemenea, din cauza limitelor impuse de ecartamentul, sarcina pe osie şi 
designul vehiculelor. Sectorul industrial este de acord cu faptul că o astfel de derogare se va 
face numai sub control şi limitări stricte şi cu justificări detaliate.”

Amendamentul 4

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 dispoziţiile din secţiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai pentru 
tranziţia de la etapa III A la etapa III B şi 
expiră la 31 decembrie 2013.

(8) Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispoziţiile din secţiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai pentru 
tranziţia de la etapa III A la etapa III B şi 
expiră la 31 decembrie 2013. Prin 
derogare, pentru locomotivele capabile să 
ruleze pe reţeaua feroviară din Regatul 
Unit, mecanismul de flexibilitate expiră la 
31 decembrie 2015.
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Justificare

Cerinţele directivei, în formularea actuală, nu iau în considerare nici constrângerile impuse 
de caracteristicile de ecartament şi greutate ale reţelei feroviare britanice, nici 
constrângerile impuse de piaţa mică, de nişă, care există pentru aceste tipuri de motoare. 
Acest lucru riscă să frâneze creşterea transportului feroviar de marfă şi să împiedice trecerea 
de la transportul rutier la cel feroviar, una dintre priorităţile politicii UE în domeniul 
transportului.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă 
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secţiunea 1 – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Cu excepţia perioadei de tranziţie între 
etapa III A şi etapa III B, un constructor de 
echipamente originale care doreşte să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorităţi de 
omologare să achiziţioneze de la furnizorii 
săi de motoare cantităţile de motoare 
descrise în secţiunile 1.1.1. şi 1.1.2. care nu 
se conformează valorilor limită de emisii 
actuale dar sunt omologate la limitele de 
emisii ale celei mai apropiate etape 
precedente.

1.1. Cu excepţia perioadei de tranziţie între 
etapa III A şi etapa III B, un constructor de 
echipamente originale care doreşte să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorităţi de 
omologare să achiziţioneze de la furnizorii 
săi de motoare cantităţile de motoare 
descrise în secţiunile 1.1.1. şi 1.1.2. care nu 
se conformează valorilor limită de emisii 
actuale dar sunt omologate la limitele de 
emisii ale celei mai apropiate etape 
precedente şi primeşte această permisiune 
fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă 
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secţiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce priveşte motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziţie între etapa III A şi 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 

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

furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piaţă un număr maxim de 40 motoare
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

Justificare

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Anexă 
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secţiunea 1 – punctul 1.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.7. Constructorul de echipamente 
originale pune la dispoziţia oricărei 
autorităţi de omologare de tip din statele 
membre toate informaţiile de care această 
autoritate are nevoie pentru a confirma că, 
în cazul unor motoare despre care se afirmă 
că sunt introduse pe piaţă în cadrul unui 
mecanism de flexibilitate sau care este 
etichetat ca atare, respectiva afirmaţie sau 
etichetare este corectă.

1.7. Constructorul de echipamente 
originale pune la dispoziţia oricărei 
autorităţi de omologare de tip din statele 
membre toate informaţiile de care această 
autoritate are nevoie pentru a verifica şi 
confirma că, în cazul unor motoare despre 
care se afirmă că sunt introduse pe piaţă în 
cadrul unui mecanism de flexibilitate sau 
care este etichetat ca atare, respectiva 
afirmaţie sau etichetare este corectă.
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