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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Rezumatul propunerii Comisiei

Directiva 97/68/CE (echipamentele mobile fără destinație rutieră) reglementează valorile 
maxime de monoxid de carbon (CO), hidrocarburi (HC), oxizi de azot (NOx) și particule 
(PM) din gazele de eșapament emise de motoare Diesel instalate pe utilaje pentru construcții, 
agricultură și silvicultură, drezine și locomotive, vase de navigație interioară, motoare cu 
viteză constantă și 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. Acest proces afectează o gamă largă de constructori de 
mașini (aproximativ 1 500 de societăți din UE).
Mecanismul de flexibilitate
Directiva 2004/26/CE a introdus și așa numitul mecanism de flexibilitate pentru facilitarea 
tranziției între diferitele etape de emisii. Mecanismul de flexibilitate permite constructorilor 
de echipamente originale să introducă pe piață, în perioada dintre două etape succesive de 
valori ale limitelor de emisii de gaze de eșapament, un număr limitat de utilaje mobile fără 
destinație rutieră echipate cu motoare care continuă să se conformeze cu limitele de emisii de 
gaze de eșapament din etapa precedentă. Mecanismul de flexibilitate se aplică motoarelor cu 
aprindere prin compresie (Diesel) folosite la utilajele din construcții, agricultură și 
silvicultură, la echipamentele generatoare și la pompe cu motoare cu viteză constantă, însă nu 
și locomotivelor, drezinelor și vaselor de navigație interioară. Mecanismul permite 
constructorilor de echipamente originale să introducă pe piață (1) pentru fiecare categorie de 
putere a motorului, un număr limitat de utilaje, fără să depășească 20 % din vânzările anuale 
de utilaje ale constructorului de echipamente originale sau (2) un număr fix de utilaje. Cea de-
a doua opțiune este destinată întreprinderilor mici care produc volume mai mici de motoare.
Aspecte economice și competitivitate
Costurile de asigurare a conformității suportate de constructori pentru respectarea noilor 
limite de emisii sunt semnificative. Aceste costuri includ, de exemplu, costurile de cercetare și 
dezvoltare, costurile de reproiectare a echipamentelor, costurile cu dispozitive de post-tratare, 
costurile de documentare și etichetare etc. În plus, industria producătoare de utilaje mobile 
fără destinație rutieră din UE a fost afectată puternic și în mod neașteptat de criza financiară și 
economică globală, care a afectat în mod special sectorul echipamentelor pentru construcții și 
cel al utilajelor agricole. Scăderile importante ale vânzărilor (cu 42% în 2009) au condus la o 
scădere masivă a veniturilor și a capitalului disponibil pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării tehnologice necesare pentru utilaje cu motoare conforme etapei III B de toate 
categoriile de putere și aplicațiile în termenele stabilite de Directiva 97/68/CE. Aceste 
circumstanțe afectează îndeosebi întreprinderile mai mici constructoare de echipamente 
originale.

În ceea ce privește drezinele și locomotivele, Comisia a ajuns, în urma consultării experților, 
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 
pe deplin pregătiți să introducă pe piață locomotive conforme III B la 1 ianuarie 2012, data 
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prevăzută de Directiva 97/68/CE. Directiva nu prevede o etapă III B pentru navele de 
navigație interioară și, prin urmare, nu este necesar ca mecanismul de flexibilitate să li se 
aplice acestora din urmă.
La nivel mondial, numai UE, SUA, Canada și, într-o mai mică măsură, Japonia, manifestă 
ambiții similare în ceea ce privește legislația privind emisiile provenind de la motoare pentru 
sectorul echipamentelor mobile fără destinație rutieră. În afara UE, au mai fost introduse 
măsuri de flexibilitate în SUA și în Canada și se presupune că acestea le oferă constructorilor 
mai multă flexibilitatea decât sistemul practicat în prezent în UE.

În alte zone geografice importante, precum China, India, Rusia sau America Latină, aceste 
cerințe nu există. În consecință, producătorii europeni de echipamente mobile fără destinație 
rutieră se confruntă cu concurența neloială a producătorilor din țări terțe, 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 și de oxizi de azot. Potrivit studiului de 
impact realizat de Comisie, nivelul estimat al emisiilor de PM10 provenite din sectorul 
echipamentelor mobile fără destinație rutieră pentru UE27 se ridică la 7%, față de 13%, cât se 
înregistrează în transportul rutier. În ceea ce privește emisiile de NOx, sectorul 
echipamentelor mobile fără destinație 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 destinație rutieră ar înregistra în primul an o creștere de 0,3% în 
cadrul flexibilității 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 
sfârșit, 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 creștere de la 20 % la 50 % din vânzările anuale de echipamente ale constructorilor de 

echipamente originale a procentajului de motoare introduse pe piață din fiecare categorie 
din numărul celor folosite pentru aplicații pe utilaje cu bază terestră conform 
mecanismului de flexibilitate și o modificare a numărului maxim de motoare care pot fi 
introduse pe piață conform mecanismului de flexibilitate ca alternativă opțională în 
perioada dintre etapa III A de emisii și etapa III B de emisii;

2) includerea motoarelor folosite la propulsia drezinelor și 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 și competitivitatea 
acestui sector industrial, pe de o parte, cât și protecția mediului, pe de altă parte. În acest 
context, raportoarea pentru aviz consideră că propunerea de modificare a Directivei 97/68/CE 
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constituie o propunere echilibrată, care vizează atenuarea, în cel mai bun punct posibil, a 
consecințelor pe care le are actuala criză economică asupra constructorilor de motoare și 
utilaje, prin păstrarea competitivității și a locurilor de muncă, limitând, în același timp, în cea 
mai mare măsură cu putință posibilele consecințe negative asupra mediului care ar rezulta în 
urma înlocuirii ulterioare a unui număr definit de motoare existente care nu îndeplinesc încă 
noua limită, mai strictă, a emisiilor.

În același timp, raportoarea pentru aviz dorește să atragă atenția asupra aspectului concurenței 
loiale pe o piață globală, precum și al interdicției importurilor de utilaje neecologice în UE. În 
această privință, Comisia ar trebui să fie invitată să furnizeze informații cu privire la modul în 
care intenționează să se asigure că producătorii din afara UE respectă normele UE în ceea ce 
privește emisiile provenite de la motoare în sectorul echipamentelor mobile fără destinație 
rutieră.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, raportoarea pentru aviz recomandă Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să propună 
aprobarea propunerii Comisiei.

******

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.


