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RICHTLIJN 2001/.../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                  

tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 5 juli 1996 houdende vaststelling,

voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen,

van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de

in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 274 E van 26.9.2000, blz. 32
2 PB C 123 van 25.4.2001, blz. 76
3 Advies uitgebracht op 13 december 2000 (PB C 144 van 16.05.2001, blz. 15).
4 Het Europees Parlement heeft advies uitgebracht op 3 oktober 2000 (PB C 178 van

22.06.2001, blz. 60), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ... (nog niet verschenen
in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ... (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Richtlijn 96/53/EG 1 zijn in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid

geharmoniseerde maximumafmetingen vastgesteld voor aan het verkeer deelnemende

wegvoertuigen die goederen vervoeren.

(2) Er zijn geharmoniseerde maximumafmetingen nodig voor aan het verkeer deelnemende weg-

voertuigen die passagiers vervoeren. Verschillen tussen de geldende normen in de lidstaten

voor de afmetingen van wegvoertuigen voor personenvervoer kunnen nadelige gevolgen

hebben voor de mededingingsvoorwaarden en een belemmering vormen voor het verkeer

tussen de lidstaten.

(3) Daar de harmonisatie van de maximumafmetingen voor aan het verkeer deelnemende weg-

voertuigen die passagiers vervoeren niet voldoende door de lidstaten kan worden

verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van de voorgestelde maat-

regelen beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt kan de Gemeenschap overeen-

komstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen

nemen. Het in voornoemd artikel omschreven evenredigheidsbeginsel gaat de onderhavige

richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(4) In het kader van de totstandbrenging van de interne markt moet de werkingssfeer van Richt-

lijn 96/53/EG worden uitgebreid tot het nationale vervoer, voorzover er sprake is van kenmerken

die de concurrentievoorwaarden in de vervoersector aanmerkelijk beïnvloeden, en met name de

waarden in verband met de maximaal toegestane lengte en breedte van voertuigen voor

personenvervoer.

                                                
1 PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59.
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(5) Geharmoniseerde voorschriften voor maximumgewichten en -afmetingen van voertuigen dienen

op lange termijn stabiel te blijven. Derhalve mogen de bij deze richtlijn vastgestelde wijzigingen

geen precedent vormen voor de maximaal toegestane gewichten en afmetingen van bussen en

andere categorieën motorvoertuigen.

(6) Om redenen van verkeersveiligheid moeten bussen wat de wendbaarheid betreft aan prestatie-

criteria voldoen.

(7) Om redenen van verkeersveiligheid die te maken hebben met de staat waarin de infrastructuur

van Portugal en het Verenigd Koninkrijk verkeert, dient gedurende een overgangsperiode aan

Portugal en het Verenigd Koninkrijk te worden toegestaan op hun grondgebied het gebruik

van bussen die niet voldoen aan bepaalde criteria inzake wendbaarheid, te weigeren.

(8) Aan bussen die vóór de datum waarop deze richtlijn van toepassing wordt, zijn ingeschreven of

in het verkeer zijn gebracht en die als gevolg van eerdere afwijkende nationale bepalingen of

meetmethoden niet aan de in deze richtlijn vastgestelde afmetingskenmerken voldoen, moet

worden toegestaan gedurende een overgangsperiode in de lidstaat waarin de voertuigen zijn

ingeschreven of in het verkeer zijn gebracht, vervoer te blijven verzorgen.

(9) Derhalve moet Richtlijn 96/53/EG dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
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Artikel 1

Richtlijn 96/53/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1, onder a), wordt vervangen door :

"a) op de afmetingen van de motorvoertuigen van de categorieën M2 en M3 en hun aan-

hangwagens van de categorie 0, alsmede van de motorvoertuigen van de categorieën

N2 en N3 en hun aanhangwagens van de categorieën 03 en 04, zoals gedefinieerd in

bijlage II van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de

onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goed-

keuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan 1;

____________________
1 PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richt-

lijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 203 van
10.8.2000, blz. 9)."

b) het volgende lid wordt toegevoegd:

" 3. Deze richtlijn is niet van toepassing op gelede bussen met meer dan één geleed

gedeelte.";

2) niet van toepassing op de Nederlandse versie;
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3) artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a) de leden 1 en 2 worden vervangen door:

"1. De lidstaten mogen op hun grondgebied niet toestaan:

a) het normale verkeer van voertuigen of voertuigcombinaties voor nationaal

goederenvervoer die niet in overeenstemming zijn met de in de punten 1.1, 1.2,

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 en 4.4 van bijlage I vermelde kenmerken,

b) het normale verkeer van voertuigen voor nationaal personenvervoer die niet in

overeenstemming zijn met de in de punten 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 en 1.5 bis van

bijlage I vermelde kenmerken.

2. De lidstaten mogen op hun grondgebied wel toestaan:

a) het verkeer van voertuigen of voertuigcombinaties voor nationaal

goederenvervoer die niet in overeenstemming zijn met de in de punten 1.3, 2, 3,

4.1 en 4.3 van bijlage I vermelde kenmerken,

b) het verkeer van voertuigen voor nationaal personenvervoer die niet in

overeenstemming zijn met de in de punten 1.3, 2, 3, 4.1 en 4.3 van bijlage I

vermelde kenmerken.";

b) lid 4 wordt als volgt gewijzigd:

i) in de eerste alinea worden de woorden "voor goederenvervoer gebruikte"

vervangen door de woorden "voor vervoer gebruikte";
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ii) in de derde alinea worden de woorden "in het nationale vrachtvervoer" vervangen

door: "in het nationale vervoer";

c) het volgende lid wordt toegevoegd:

"7. De lidstaten kunnen toestaan dat bussen die vóór de datum waarop deze richtlijn

wordt uitgevoerd, zijn ingeschreven of in het verkeer zijn gebracht, tot en met

31 december 2020 op hun grondgebied aan het verkeer deelnemen met afmetingen

die de in de punten 1.1, 1.2, 1.5 en 1.5 bis van bijlage I vermelde afmetingen

overschrijden.";

4) artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

Deze richtlijn laat de toepassing onverlet van de in elke lidstaat geldende voorschriften inzake

het wegverkeer op grond waarvan het gewicht en/of de afmetingen van voertuigen op

bepaalde wegen of kunstwerken kunnen worden beperkt, ongeacht de staat waar deze voer-

tuigen zijn ingeschreven of in het verkeer zijn gebracht.

Dat geldt ook voor de mogelijkheid om lokale beperkingen op te leggen betreffende maximaal

toegestane afmetingen en gewichten van voertuigen die gebruikt mogen worden in gespeci-

ficeerde gebieden of op gespecificeerde wegen waar de infrastructuur niet geschikt is voor

lange en zware voertuigen, zoals in stadscentra, kleine dorpen of plaatsen met een bijzonder

belangwekkende natuur.";
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5) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 8 bis

Portugal en het Verenigd Koninkrijk kunnen het gebruik van de in Bijlage I, punt 1.1,

bedoelde autobussen op hun grondgebied tot … * verbieden of weigeren, behalve indien deze

bussen voldoen aan onderstaande wendbaarheidscriteria:

– bij een stilstaande bus, met de gestuurde wielen in een zodanige stand dat het buitenste

punt van de voorzijde een cirkel met een straal van 12,50 m zou beschrijven als het

voertuig zou worden voortbewogen, wordt op de bodem met een lijn het loodrechte vlak

aangegeven dat raakt aan de buitenzijde van het voertuig ten opzichte van de cirkel. Bij

een gelede bus worden de twee stijve delen langs het vlak opgesteld,

– wanneer de bus naar links of rechts voortbeweegt langs de cirkel met een straal van

12,50 m, mag geen deel van het voertuig meer dan 0,80 m in het geval van een stijve

bus met een lengte van maximaal 12 m, of meer dan 1,20 m in het geval van een stijve

bus met een lengte van meer dan 12 m of in geval van een gelede bus, buiten het lood-

rechte vlak komen.";

6) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 10 bis

Wat betreft punt 1.5 bis van bijlage I, legt de Commissie uiterlijk op … * een verslag voor

over de haalbaarheid van een verlaging van de in de tweede alinea van dat punt genoemde

waarde van 0,60 m, teneinde de veiligheidsvoorwaarden in samenhang met de wendbaarheid

van lange bussen te verbeteren. In voorkomend geval gaat het verslag vergezeld van een wet-

gevingsvoorstel tot overeenkomstige wijziging van deze richtlijn.";

                                                
* Drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn tot wijziging van Richtlijn 96/53/EEG.
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7) bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a) punt 1.1 wordt vervangen door:

"1.1 maximumlengte

- ander motorvoertuig dan een bus 12,00 m

- aanhangwagen 12,00 m

- geleed voertuig 16,50 m

- aanhangwagencombinatie 18,75 m

- gelede bus 18,75 m

- bus met 2 assen 13,50 m

- bus met > 2 assen 15,00 m

- bus + aanhangwagen 18,75 m.";

b) het volgende punt wordt ingevoegd:

"1.4 bis Als demonteerbare toebehoren zoals skiboxen op een bus worden aange-

bracht mag de lengte van het voertuig, inclusief toebehoren, niet meer

bedragen dan de in punt 1.1 bepaalde maximale lengte.";

c) het volgende punt wordt ingevoegd:

"1.5 bis Bijkomende vereisten voor bussen

Bij een stilstaande bus wordt op de bodem met een lijn het loodrechte vlak aangegeven

dat raakt aan de buitenzijde van het voertuig ten opzichte van de cirkel. Bij een gelede

bus worden de twee stijve delen langs het vlak opgesteld.
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Wanneer het voertuig de in punt 1.5 beschreven cirkelvormige ruimte in rechte lijn

binnenrijdt, mag geen voertuigdeel meer dan 0,60 m buiten voornoemd loodrecht vlak

komen.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk op ... * aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in

kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen verwezen naar de onder-

havige richtlijn of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De

regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede, die zij op het

onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________

                                                
* Twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn tot wijziging van Richtlijn 96/53/EEG

van de Raad.
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I. INLEIDING

Op 23 maart 2000 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een Richtlijn

van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad

houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende

wegvoertuigen, van de in het nationale en internationale verkeer maximaal toegestane

afmetingen en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten 1.

Dit voorstel heeft artikel 71 van het EG-verdrag als rechtsgrondslag.

Het Europees Parlement heeft op 3 oktober 2000 advies uitgebracht over het

Commissievoorstel 2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 24 januari 2001 advies

uitgebracht 3. Het Comité van de Regio's heeft op 13 december 2000 advies uitgebracht 4.

Op 27 september 2001 heeft de Raad een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld,

overeenkomstig artikel 251 van het EG-verdrag.

                                                
1 PB C 274 E van 26.9.2000, blz. 32.
2 PB C 178 van 22.6.2001, blz. 60.
3 PB C 123 van 25.4.2001, blz. 76.
4 PB C 144 van 16.5.2001, blz. 15.
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II. DOELSTELLINGEN VAN HET VOORSTEL

1. Huidige stand van zaken:

- overeenkomstig bijlage I, punt 1.1, van de geldende Richtlijn 96/53/EG 1 bedraagt

de maximaal toegestane lengte in het internationale verkeer 12 m voor motor-

voertuigen, dus ook voor stijve bussen, en 18 m voor gelede bussen.

De lidstaten kunnen derhalve voor bussen die aan het verkeer op hun grond-
gebied deelnemen, maximale afmetingen toestaan die de in voornoemde
richtlijn vastgestelde waarden overschrijden, maar uitsluitend bussen die
voldoen aan de voorwaarden van voornoemde richtlijn kunnen vrij aan het
verkeer deelnemen in de gehele Gemeenschap.

- de maximaal toegestane lengte van bussen in het nationale verkeer varieert aan-

zienlijk.

2. Het Commissievoorstel strekt ertoe de maximaal toegestane lengte van bussen in zowel

het internationale als het nationale verkeer te harmoniseren, teneinde met name het

daadwerkelijke vrije verkeer van bussen op het grondgebied van de Gemeenschap

mogelijk te maken en de concurrentieverstoringen op de cabotagemarkt op het gebied

van passagiersvervoer weg te werken.

Het voorstel voorziet in een maximaal toegestane lengte van 12 m voor bussen met

2 assen, van 15 m voor bussen met meer dan 2 assen en van 18,75 m voor bussen met

een aanhangwagen.

Volgens het voorstel moeten bussen die langer zijn dan 12 m dus ten minste
drie assen hebben om de wegeninfrastructuur niet te beschadigen. Bij de
maximale lengte van 15 m voor bussen is de skibox inbegrepen. Het voor-
stel bepaalt bovendien dat Richtlijn 96/53/EG om redenen van verkeers-
veiligheid dezelfde vereisten oplegt als Richtlijn 97/27/EG 2 wat betreft de
toegestane uitzwenkmarge bij het uitvoeren van een draaimanoeuvre.

                                                
1 Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het

verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het
internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale
verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59).

2 Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 1997 betreffende de
massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG (PB L 233 van 25.8.97, blz. 1).
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De Commissie is van oordeel dat het vergroten van de maximaal toegestane lengte van

bussen in de gehele Gemeenschap zal bijdragen tot het verlagen van het aantal trajecten

over de weg, met positieve gevolgen voor het milieu en voor de vervoerskosten. De

Commissie is ook van oordeel dat de instelling van wendbaarheidscriteria voor bussen

het mogelijk zal maken een uniform veiligheidsniveau voor kwetsbare weggebruikers te

waarborgen.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. De Raad heeft de drie amendementen van het Europees Parlement naar de letter, dan

wel naar de geest aanvaard:

- amendement 1 op artikel 1, punt 3), sub c) (artikel 4, nieuw lid 7, van

Richtlijn 96/53/EG);

Het Commissievoorstel bepaalt dat op 31 december 2009 een einde komt
aan de overgangsperiode tijdens welke de lidstaten kunnen toestaan dat
bussen op hun grondgebied aan het verkeer deelnemen met afmetingen die
niet stroken met de vereisten van de nieuwe richtlijn.

Het Europees Parlement stelt voor deze overgangsperiode te verlengen tot
31 december 2015, om te voorkomen dat ondernemingen die vóór de
uitvoering van de richtlijn niet-conforme bussen hebben ingeschreven of in
het verkeer hebben gebracht, economisch gezien sterk benadeeld zouden
worden.

De Raad, die de bekommernissen van het Europees Parlement deelt, heeft
bepaald dat de overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020.

- de amendementen 2 en 6 op artikel 1, punt 7), sub a) (bijlage I, nieuw punt 1.1 van

Richtlijn 96/53/EG);

De Raad heeft evenwel een gedeelte van amendement 2 niet overgenomen,
namelijk de woorden "stijve bussen" als term voor andere dan gelede
bussen. De Raad verkoos de door de Commissie voorgestelde term "bus" te
handhaven.
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2. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad bevat nog andere wijzigingen ten

opzichte van het Commissievoorstel, met name die welke hierna worden uiteengezet.

a) Artikel 1, punt 7), sub c), van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voegt

aan bijlage I van Richtlijn 96/53/EG een nieuw punt 1.5 bis toe betreffende de

wendbaarheidscriteria voor bussen.

Het Commissievoorstel neemt voor de vaststelling van die criteria de normen uit

bijlage I, punt 7.6, van Richtlijn 97/27/EG over.

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad neemt als wendbaarheidscriteria

evenwel de normen over die bij de in de Commissie aan de gang zijnde werk-

zaamheden tot wijziging van voornoemde Richtlijn 97/27/EG zijn vastgesteld en

die op dit punt rekening houden met de meest recente normen welke in het kader

van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zijn

aangenomen. De Raad biedt Portugal en het Verenigd Koninrijk evenwel de

mogelijkheid om tijdelijk van die wendbaarheidscriteria af te wijken (zie punt 2,

onder c), hierna).

Artikel 1, punt 6), van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad bepaalt

voorts dat in Richtlijn 96/53/EG een artikel 10 bis betreffende voornoemde wend-

baarheidscriteria wordt ingevoegd. Dit artikel voorziet erin dat de Commissie

binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn een verslag voorlegt over

de technische haalbaarheid van de verlaging van de in Richtlijn 96/53/EG,

bijlage I, nieuw punt 1.5 bis vastgestelde uitzwenkmarge, namelijk over de

mogelijkheid om nieuwe regels inzake het uitzwenken van de achterzijde van

lange autobussen vast te stellen teneinde de veiligheidsvoorwaarden te verbeteren;

dat verslag kan in voorkomend geval vergezeld gaan van een voorstel tot

wijziging van de richtlijn.

b) Artikel 1, punt 4) van het gemeenschappelijk standpunt voegt aan artikel 7 van

Richtlijn 96/53/EG een bepaling toe waarbij de lidstaten de mogelijkheid wordt

geboden om lokale beperkingen betreffende maximaal toegestane afmetingen en

gewichten van voertuigen op te leggen teneinde rekening te houden met de

wegeninfrastructuur.
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c) Artikel 1, punt 5), van het gemeenschappelijk standpunt voegt aan Richtlijn 96/53/EG

een artikel 8 bis toe waarbij aan Portugal en het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid

wordt geboden om gedurende een periode van drie jaar na de inwerkingtreding van de

richtlijn het gebruik op hun grondgebied te verbieden van bussen die aan andere dan de

bij de geldende Richtlijn 97/27/EG vastgestelde wendbaarheidscriteria voldoen. Als

verantwoording voor deze afwijking voert overweging 7 redenen van verkeersveiligheid

aan, die te maken hebben met de staat van de infrastructuur in die twee lidstaten.

3. De Raad is van oordeel dat de wijzigingen van het Commissievoorstel waarin door het

gemeenschappelijk standpunt wordt voorzien, beantwoorden aan de doelstellingen van het

voorstel.

De Commissie heeft de door de Raad aangebrachte wijzigingen onderschreven.

_______________
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG

van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
Gemeenschap deelnemende voertuigen, van de in het nationale en het internationale

verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer
maximal toegestane gewichten

1- ACHTERGROND

Datum van toezending van het voorstel aan het EP en de Raad
(document COM(2000)137 def. – 2000/0060/COD):

23.03.2000

Datum van het advies van het Economisch en Sociaal Comité: 24.01.2001

Datum van het advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 03.10.2000

Datum van aanneming van het politieke akkoord in de Raad: 05.04.2001

Datum van aanneming van het gemeenschappelijk standpunt met
gekwalificeerde meerderheid:

27.09.2001

2- DOEL VAN HET COMMISSIEVOORSTEL

Het doel van het voorstel voor een richtlijn is een harmonisatie van de maximumlengte van
bussen in de gehele EU.

Het voorstel, dat in overeenstemming is met het doel van de totstandbrenging van een interne
markt, stelt eenvormige voorschriften voor voertuigen in de gehele Gemeenschap vast.

Het voorstel beoogt de werkingssfeer van Richtlijn 96/53/EG1 betreffende maximale
gewichten en afmetingen van voertuigen uit te breiden tot de lengte van alle bussen die in de
EU opereren.

1 PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59.
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3- OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemene opmerkingen

De Commissie is verheugd vast te stellen dat het door de Raad vastgestelde
gemeenschappelijk standpunt in hoge mate een afspiegeling is van het oorspronkelijke
voorstel dat door de Commissie is gedaan. Het gemeenschappelijk standpunt is een
afspiegeling van een eerlijk en evenwichtig compromis.

3.2 Door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen

Door het Europees Parlement zijn in totaal 3 amendementen aangenomen bij zijn eerste lezing
van het voorstel.

Deze amendementen betreffen:

– een verlenging tot 2015 van de periode van ‘Grandfather Rights’ voor bussen
die niet aan de richtlijn voldoen (amendement 1)

– een langere maximumlengte van 13,5m voor bussen met 2 assen
(amendement 2)

– een langere maximumlengte van 18,75m voor gelede bussen (amendement 6)

De amendementen 2 en 6 van het Europees Parlement zijn in het gemeenschappelijk
standpunt overgenomen. Amendement 1 is naar de geest overgenomen, aangezien het
gemeenschappelijk standpunt nu in een nog langere periode van ‘Grandfather Rights’
voorziet. Amendement 1 werd door de Commissie aanvaard.

3.3 Nieuwe aspecten die door de Raad zijn geïntroduceerd

Het gemeenschappelijk standpunt introduceert de volgende substantiële wijzigingen in het
Commissievoorstel:

– er is een nieuw artikel 1, lid 3 toegevoegd dat gelede bussen met meer dan één
geleed gedeelte expliciet van het toepassingsgebied van de richtlijn uitsluit.
Naar de mening van de Commissie maakt dit de tekst duidelijker zonder de
inhoud ervan te veranderen.

– de periode van "Grandfather Rights" is verlengd: de nieuwe vervaldatum is
31.12.2020 (voorheen 31.12.2009). De Commissie aanvaardt de langere
overgangsperiode die gerechtvaardigd is rekening houdend met de
gebruiksduur van een bus.

– punt 1.5 bis van bijlage I is herzien en schrijft nu een andere wendbaarheidstest
voor waaraan door bussen van 15m moet worden voldaan. Dit is een
afspiegeling van de nieuwe wendbaarheidscriteria die door de lidstaten in het
kader van de technische specificaties van de ECE van de VN zijn aanvaard, en
de Commissie aanvaardt dit dan ook.
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– een nieuw artikel 8 bis is toegevoegd waarin aan opgenoemde lidstaten een in
de tijd beperkte afwijking van 3 jaar wordt toegestaan betreffende de
verplichting bussen van 15m op hun grondgebied te aanvaarden die voldoen
aan de herziene wendbaarheidscriteria. De Commissie aanvaardt dit om deze
lidstaten de tijd te geven hun weginfrastructuur aan te passen.

– een nieuw artikel 10 bis vereist dat de Commissie een studie onderneemt
waarin de haalbaarheid wordt onderzocht van de invoering van een striktere
wendbaarheidstest. De Commissie aanvaardt dit aangezien op deze wijze de
richtlijn in de toekomst kan worden verbeterd.

4- CONCLUSIE

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt, dat volgens haar een belangrijke stap
is in de totale harmonisatie van gewichten en afmetingen van voertuigen in de EU.

De Commissie brengt dan ook een gunstig advies uit over het gemeenschappelijk standpunt
als geheel.


