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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Rezumatul propunerii Comisiei

Directiva 2000/25/CE reglementează valorile maxime de monoxid de carbon (CO), 
hidrocarburi (HC), oxizi de azot (NOx) și particule (PM) de la motoarele diesel instalate pe 
tractoare și este în deplină conformitate cu Directiva 97/68/CE privind echipamentele mobile 
fără destinație rutieră.

Limitele valabile în prezent (etapa III A) sunt înlocuite treptat, cu începere de la 1 ianuarie 
2011, cu limitele mai stricte ale etapei III B. 

Mecanismul de flexibilitate
Directiva 2005/13/CE a introdus și așa numitul mecanism de flexibilitate pentru facilitarea 
tranziției între diferitele etape de emisii. Mecanismul de flexibilitate permite constructorilor 
de tractoare 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.  Un constructor de tractoare are dreptul să introducă pe piață (1) pentru fiecare 
categorie de putere a motorului, un număr limitat de tractoare, fără să depășească 20% din 
vânzările anuale ale constructorului sau (2) un număr fix de utilaje. Cea de-a doua opțiune 
este destinată întreprinderilor mai mici care produc volume mai mici de tractoare.

Aspectele economice: 
La fel ca și în cazul constructorilor de echipamente mobile fără destinație rutieră, provocarea 
de ordin tehnologic pentru constructorii de tractoare o reprezintă faptul că noua generație de 
motoare trebuie să obțină reduceri de emisii de particule (PM) și oxizi de azot (NOx) 
comparabile cu cele impuse și aplicate echipamentelor și vehiculelor mobile (camioane, 
autobuze etc.). 

Există aproximativ 40 de constructori de tractoare în UE care produc o varietate largă de 
tractoare care au obligația să respecte limitele de emisii prevăzute de directivă, în timp ce 
motoarele sunt produse doar de un număr redus de mari companii (aproximativ 10 
constructori în UE și 20 de companii în lume). Adaptarea vehiculelor poate fi efectuată doar 
de constructorii de tractoare, după finalizarea configurației motorului, deoarece procedura de 
reproiectare nu poate fi desfășurată în paralel (cu excepția constructorilor de tractoare care 
produc propriile lor motoare). 
Competitivitatea
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 și al tractoarelor. În alte zone geografice 
importante, precum China, India, Rusia sau America Latină, aceste cerințe nu există sau 
aplicarea lor cunoaște mari întârzieri. Piața geografică principală este reprezentată de piața 
transatlantică unde se află constructorii cei mai importanți de motoare și tractoare, dar și 
principalii clienți. 
Aspecte legate de mediu
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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 2005, contribuția tractoarelor la totalitatea emisiilor de 
particule (PM) provenite din echipamentele mobile fără destinație rutieră (NRMM) a fost de 
43% sau 57 KT pe an pentru UE15.
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 42% din totalul emisiilor de NOx. În 2005, contribuția tractoarelor la totalitatea 
emisiilor de NOx provenite din echipamentele mobile fără destinație rutieră (NRMM) a fost 
de 36% sau 539 KT pe an pentru UE15.

Potrivit Comisiei, impactul estimat al unui regim de flexibilitate extins (50% în comparație cu 
cifra actuală de 20) este, în primul an, de 0,3% din totalul emisiilor (PM și NOx) provenind de 
la NRMM în funcțiune.  

Astfel, Comisia propune:
1) majorarea procentului privind numărul motoarelor introduse pe piață în cadrul 

mecanismului de flexibilitate, pentru fiecare categorie de motoare, de la 20% la 50% din 
vânzările anuale de echipamente ale constructorului de tractoare sau

2) opțiunea alternativă, și anume adaptarea numărului maxim de motoare care poate fi 
introdus pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate. 

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

Opinia raportoarei pentru aviz
Raportoarea consideră că este necesar, pe de o parte, să se încurajeze atât dezvoltarea, cât și 
competitivitatea industriei, iar pe de altă parte, să se asigure protecția mediului, în scopul 
favorizării dezvoltării economice a industriei producătoare de tractoare și, în același timp, al 
limitării pe cât posibil a impactului negativ asupra mediului rezultat din înlocuirea ulterioară a 
unui număr definit de motoare existente care nu îndeplinesc încă noua limită, mai strictă, a 
emisiilor.

Se poate pune sub semnul întrebării faptul că producătorii de tractoare au fost excluși din 
Directiva 97/68/CE privind echipamentele mobile fără destinație rutieră, iar aspectele legate 
de aceștia au fost tratate separat, atunci când soluția propusă pentru tractoare, potrivit 
Comisiei, este pe deplin conformă cu Directiva 97/68/CE. Raportoarea ar dori să ceară mai 
multe informații bazate pe studii privind producătorii de tractoare desfășurate separat, pentru a 
nu se baza în mod exclusiv pe datele provenind de la evaluări referitoare la sectorul 
echipamentelor mobile fără destinație rutieră în ansamblu. Raportoarea ar aprecia, de 
asemenea, prezența unui număr mai mare de activități de cercetare și de studii de activitate 
efectuate de terți, care să permită evaluarea impactului pe termen scurt, dar în special pe 
termen lung ale schimbărilor propuse.

În același timp, Raportoarea ar dori să reamintească faptul că, din cauza întârzierilor din 
cadrul lucrărilor pregătitoare, Comisia și-a prezentat propunerea într-o perioadă în care se 
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introduc progresiv noi limite de emisii, mai stricte. Aceasta diminuează într-o anumită măsură 
relevanța propunerii. De aceea, Raportoarea consideră că ar trebui să pună în evidență 
necesitatea unei revizuiri mai complete a Directivei 97/68/CE care ar trebui prezentată de 
Comisia ulterior, în cursul acestui an.   
În același timp, Raportoare recunoaște în mod deosebit că, în cazul constructorilor mici și 
mijlocii, sunt necesare dispoziții privind flexibilitatea, în scopul reducerii costurilor legate de 
respectarea noilor standarde. Pe de altă parte, există constructori care au realizat deja investiții 
în cercetare și dezvoltare, iar propunerea nu ar trebui să ducă la reducerea competitivității 
acestora pe piață.

În ciuda anumitor preocupări, Raportoarea se exprimă în favoarea aprobării propunerii 
Comisiei. 

******

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.


