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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 

voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor in niet 

voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde verbrandingsmotoren 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2014)0581), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0168/2014), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 februari 

20151, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid en het advies van de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming (A8-0276/2015), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In deze verordening moeten materiële 

voorschriften worden opgenomen met 

betrekking tot emissiegrenswaarden en 

EU-typegoedkeuringsprocedures voor in 

niet voor de weg bestemde mobiele 

machines te monteren motoren. De 

belangrijkste elementen van de 

desbetreffende voorschriften van deze 

verordening zijn gebaseerd op de resultaten 

van de door de Commissie uitgevoerde 

effectbeoordeling van 20 november 2013 

en de analyse van verschillende opties door 

de mogelijke voor- en nadelen met 

betrekking tot de economische, sociale, 

milieu- en veiligheidsaspecten tegen elkaar 

af te zetten. Bij deze analyse kwamen 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

aspecten aan bod. Nadat de verschillende 

opties waren vergeleken, werden de 

voorkeursopties aangewezen en gekozen 

om de basis voor deze verordening te 

vormen. 

(5) In deze verordening moeten materiële 

voorschriften worden opgenomen met 

betrekking tot emissiegrenswaarden en 

EU-typegoedkeuringsprocedures voor in 

niet voor de weg bestemde mobiele 

machines te monteren motoren. De 

belangrijkste elementen van de 

desbetreffende voorschriften van deze 

verordening zijn gebaseerd op de resultaten 

van de door de Commissie uitgevoerde 

effectbeoordeling van 20 november 2013 

en de analyse van verschillende opties door 

de mogelijke voor- en nadelen met 

betrekking tot de economische, milieu- en 

gezondheidsgevolgen en de veiligheids- en 

sociale aspecten tegen elkaar af te zetten. 

Bij deze analyse kwamen zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve aspecten aan 

bod. Nadat de verschillende opties waren 

vergeleken, werden de voorkeursopties 

aangewezen en gekozen om de basis voor 

deze verordening te vormen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het doel van deze verordening is 

geharmoniseerde regels voor EU-

typegoedkeuring van in niet voor de weg 

bestemde mobiele machines te monteren 

motoren vast te stellen om de goede 

werking van de interne markt te 

waarborgen. Daartoe moeten nieuwe 

(6) Het doel van deze verordening is 

geharmoniseerde regels voor EU-

typegoedkeuring van in niet voor de weg 

bestemde mobiele machines te monteren 

motoren vast te stellen om de goede 

werking van de interne markt te 

waarborgen, in de bredere context van de 
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emissiegrenswaarden worden vastgesteld 

die overeenstemmen met de technologische 

vooruitgang en het beleid van de Unie in 

de sector wegvervoer, met het oog op de 

verwezenlijking van de EU-doelstellingen 

inzake luchtkwaliteit en de vermindering 

van emissies van niet voor de weg 

bestemde mobiele machines, hetgeen leidt 

tot een meer proportioneel aandeel in 

emissies van machines in verhouding tot 

emissies van wegvoertuigen. Het 

toepassingsgebied van de EU-wetgeving 

op dit vlak moet worden uitgebreid, 

teneinde de harmonisering van de markt op 

EU-niveau en op internationaal niveau te 

verbeteren en het risico op 

marktverstoring tot een minimum te 

beperken. Deze verordening beoogt verder 

het huidige regelgevingskader te 

vereenvoudigen, middels maatregelen voor 

het vereenvoudigen van administratieve 

procedures, en de algemene voorwaarden 

voor handhaving te verbeteren, met name 

door de regels met betrekking tot 

markttoezicht te versterken. 

voortdurende toetsing van het beleid van 

de Unie met betrekking tot de 

luchtkwaliteit. Daartoe moeten nieuwe 

emissiegrenswaarden worden vastgesteld, 

die eveneens van toepassing moeten zijn 

op landbouwmachines en 
overeenstemmen met de technologische 

vooruitgang en het beleid van de Unie in 

de sector wegvervoer, met het oog op de 

verwezenlijking van de EU-doelstellingen 

inzake luchtkwaliteit en de vermindering 

van emissies van niet voor de weg 

bestemde mobiele machines en 

landbouwvoertuigen, hetgeen leidt tot een 

meer proportioneel aandeel in emissies van 

machines in verhouding tot emissies van 

wegvoertuigen. Het toepassingsgebied van 

de EU-wetgeving op dit vlak moet worden 

uitgebreid, teneinde de harmonisering van 

de markt op Unieniveau en op 

internationaal niveau te verbeteren en de 

risico's van marktverstoringen en van 

negatieve gezondheidseffecten tot een 

minimum te beperken. Deze verordening 

beoogt verder het huidige 

regelgevingskader te vereenvoudigen, 

middels maatregelen voor het 

vereenvoudigen van administratieve 

procedures, en de algemene voorwaarden 

voor handhaving te verbeteren, met name 

door de regels met betrekking tot 

markttoezicht te versterken. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Naast de uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de EU-wetgeving 

op het vlak van harmonisering van de 

markt, waarbij marktverstoring tot een 

minimum wordt beperkt, beoogt deze 

verordening het huidige 

regelgevingskader te vereenvoudigen, 
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middels maatregelen voor het 

vereenvoudigen van administratieve 

procedures, en de algemene voorwaarden 

voor handhaving te verbeteren, met name 

door de regels met betrekking tot 

markttoezicht te versterken. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) In het witboek van de Europese 

Commissie getiteld "Stappenplan voor 

een interne Europese vervoersruimte – 

werken aan een concurrerend en zuinig 

vervoerssysteem"1 bis wordt de bijzondere 

rol van de spoorwegen en de 

binnenscheepvaart voor de 

verwezenlijking van de 

klimaatdoelstellingen onderstreept. 

Gezien de tekortkomingen van deze 

vervoerwijzen op het vlak van 

luchtverontreiniging moeten de Europese 

Commissie en de lidstaten op hun eigen 

bevoegdheidsgebied verschillende 

manieren aanbieden om innovaties op het 

gebied van uitlaatgassen te ondersteunen, 

zodat een verdere uitbreiding van het 

vervoer van goederen per spoor en via de 

binnenvaart tevens gepaard gaat met 

gezondere lucht in Europa. 

 –––––––––––––––––– 

 1 bis Witboek van de Europese Commissie 

"Stappenplan voor een interne Europese 

vervoersruimte – werken aan een 

concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 

van 28.3.2011, COM(2011) 144 definitief.  

Motivering 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 
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klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Om de EU-doelstellingen inzake 

luchtkwaliteit te verwezenlijken, moet 

onverminderd worden gestreefd naar een 

vermindering van de motoremissies. 

Daarom moeten fabrikanten duidelijke 

informatie krijgen over de toekomstige 

emissiegrenswaarden alsook een passend 

tijdschema voor de verwezenlijking en de 

ontwikkeling van de nodige technische 

oplossingen. 

(10) Om de EU-doelstellingen inzake 

luchtkwaliteit en bescherming van de 

luchtkwaliteit tussen nu en 2020 en 

daarna duurzaam te verwezenlijken, moet 

onverminderd worden gestreefd naar een 

vermindering van de emissies van 

verschillende soorten motoren. Daarom 

moeten fabrikanten van tevoren duidelijke 

en alomvattende informatie krijgen over de 

toekomstige emissiegrenswaarden alsook 

een passend tijdschema voor de 

verwezenlijking en de ontwikkeling van de 

nodige technische oplossingen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Een duurzame reductie van de 

emissies van motoren vereist een 

voortdurende intensivering van de 

rechtstreekse samenwerking tussen 

fabrikanten en andere hierbij betrokken 

bedrijfssectoren enerzijds en gevestigde 

instellingen voor wetenschappelijk 

onderzoek anderzijds. Deze samenwerking 

komt een belangrijke rol toe bij de 

ontwikkeling van nieuwe producten en 

technologieën die de verbetering van de 

luchtkwaliteit ten goede komen. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Om werknemers in de directe 

omgeving te verzekeren van een zo groot 

mogelijke bescherming en werknemers in 

de nabijheid van meerdere machines en 

apparaten zo weinig mogelijk bloot te 

stellen aan de specifieke cumulatieve 

belasting, dient de stand van de techniek 

te worden benut om emissies tot een 

minimum te beperken. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De invoering van voertuigen op 

alternatieve brandstof, die mogelijk een 

geringe emissie van NOx en deeltjes 

hebben, moet worden aangemoedigd. De 

grenswaarden voor totale koolwaterstoffen 

moeten derhalve worden aangepast 

teneinde niet-methaanhoudende 

koolwaterstoffen en methaanemissies in 

aanmerking te nemen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 ter) Deze verordening laat de 

maatregelen op nationaal of Unieniveau 

betreffende het gebruik van motoren of 

niet voor de weg bestemde mobiele 

machines die met deze verordening 
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stroken, onverlet, indien deze maatregelen 

evenredig en nodig zijn voor de 

gezondheid en de veiligheid op het werk, 

en ook noodzakelijk zijn ter voorkoming 

van gezondheidsrisico's bij werknemers 

die blootgesteld worden aan de emissies 

van dergelijke motoren in bepaalde 

toepassingen. 

Motivering 

Het moet de lidstaten zijn toegestaan verbrandingsmotoren te verbieden op grond van 

overwegingen in verband met de gezondheid en de veiligheid op het werk, met name op 

plaatsen waar de luchtkwaliteit erg slecht is. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Met het oog op de beheersing van de 

emissies van ultrafijne deeltjes (0,1 μm en 

kleiner) moet de Commissie de 

bevoegdheid worden verleend voor 

emissies van deeltjes, naast de momenteel 

gevolgde aanpak op basis van de 

deeltjesmassa, ook een aanpak op basis van 

het deeltjesaantal vast te stellen. De aanpak 

op basis van het deeltjesaantal moet uit de 

resultaten van het deeltjesmeetprogramma 

van de Economische Commissie voor 

Europa van de Verenigde Naties 

(VN/ECE) putten en met de bestaande 

ambitieuze doelstellingen voor het milieu 

stroken. 

(15) Met het oog op de beheersing van de 

emissies van ultrafijne deeltjes (0,1 μm en 

kleiner) moet de Commissie de 

bevoegdheid worden verleend voor 

emissies van deeltjes, naast de momenteel 

gevolgde aanpak op basis van de 

deeltjesmassa, ook een aanpak op basis van 

het deeltjesaantal vast te stellen. De aanpak 

op basis van het deeltjesaantal moet uit de 

resultaten van het deeltjesmeetprogramma 

van de Economische Commissie voor 

Europa van de Verenigde Naties 

(VN/ECE) putten en ten minste het niveau 

van de bestaande EU-wetgeving voor 

wegvoertuigen bereiken. Voorts moet deze 

aanpak het vereiste ondersteunen om de 

uitstoot van kankerverwekkende stoffen 

tot een minimum te beperken ter 

bescherming van werknemers, en met de 

bestaande ambitieuze doelstellingen voor 

het milieu stroken. 

Motivering 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 
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Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der  

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Gezien de lange levensduur van 

niet voor de weg bestemde mobiele 

machines is het gepast na te denken over 

het aan de nieuwe regelgeving aanpassen 

van reeds in gebruik zijnde motoren. 

Dergelijke aanpassingen zijn met name 

gericht op dichtbevolkte stedelijke 

gebieden en op gebieden waar de EU-

wetgeving inzake de luchtkwaliteit niet in 

acht wordt genomen. Om ervoor te zorgen 

dat deze aanpassingen van een 

vergelijkbaar en ambitieus niveau zijn, 

moeten de lidstaten rekening houden met 

de beginselen van VN/ECE-reglement 132 

inzake verbeterde 

emissiebeheerinrichtingen. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 ter) Waar mogelijk dient gestreefd te 

worden naar synergie-effecten tussen het 
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reduceren van de emissies van gassen en 

deeltjes van motoren in niet voor de weg 

bestemde mobiele machines en de 

emissiegrenswaarden die worden 

toegepast voor zware voertuigen, 

aangezien de gerelateerde technologieën 

veel overeenkomsten vertonen. Een 

dergelijke toekomstige harmonisatie zou 

tot meer schaalvoordelen en een betere 

luchtkwaliteit kunnen leiden. Indien 

dergelijke normen voor niet voor de weg 

bestemde mobiele machines niet 

onmiddellijk haalbaar zijn, dient de 

Commissie nadere actie te overwegen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om de werkelijke emissies tijdens het 

gebruik beter te kunnen beheersen en om 

de procedure betreffende de conformiteit 

tijdens het gebruik te voor te bereiden, 

dient, binnen een passend tijdschema, een 

testmethode voor toezicht op de 

emissieprestatievoorschriften op basis van 

het gebruik van draagbare 

emissiemeetsystemen te worden 

vastgesteld. 

(18) Om de werkelijke emissies tijdens het 

gebruik beter te kunnen beheersen en om 

de procedure betreffende de conformiteit 

tijdens het gebruik voor te bereiden, dient 

vóór eind 2017 een testmethode voor 

toezicht op de 

emissieprestatievoorschriften op basis van 

het gebruik van draagbare 

emissiemeetsystemen te worden 

vastgesteld. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Motoren die conform zijn met en 

vallen onder het toepassingsgebied van de 

nieuwe regelgeving inzake 

emissiegrenswaarden en EU-

typegoedkeuringsprocedures moet in de 

(20) Motoren die conform zijn met en 

vallen onder het toepassingsgebied van de 

nieuwe regelgeving inzake 

emissiegrenswaarden en EU-

typegoedkeuringsprocedures moeten in de 
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lidstaten in de handel mogen worden 

gebracht; die motoren hoeven niet te 

voldoen aan andere nationale 

emissiegrenswaarden. De lidstaten die 

goedkeuring verlenen moeten de nodige 

controlemaatregelen nemen teneinde de 

motoren die onder elke EU-

typegoedkeuring zijn geproduceerd, te 

identificeren. 

lidstaten in de handel mogen worden 

gebracht; die motoren hoeven niet te 

voldoen aan andere nationale 

emissiegrenswaarden om op de markt te 

mogen worden gebracht. De lidstaten die 

goedkeuring verlenen moeten verificatie- 

en controlemaatregelen nemen wanneer de 

omstandigheden dit vereisen voor de 

invoer en de verkoop van motoren op de 

EU-markt, zodat gewaarborgd is dat zij 

elk voor zich aan de EU-typegoedkeuring 

beantwoorden. Zulks onverminderd het 

recht van de lidstaten het gebruik van op 

de markt gebrachte motoren te bevorderen 

of te beperken, voor zover dit niet op 

discriminerende wijze gebeurt en objectief 

gerechtvaardigd is.  

Motivering 

Identificatie van motortypen die op de EU-markt komen moet gebeuren bij de invoer. Dat is 

de zekerste, meest effectieve en goedkoopste manier om al die motortypen te identificeren en 

controleren. De naleving van EU-normen is aan de hand van begeleidende invoerdocumenten 

te verifiëren. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Er moet een beperkt aantal 

vrijstellingen worden verleend teneinde te 

beantwoorden aan de specifieke behoeften 

met betrekking tot het leger, 

belemmeringen voor toelevering, proeven 

met prototypen en het gebruik van 

machines op plaatsen waar 

ontploffingsgevaar heerst. 

(21) Er moet een beperkt aantal 

vrijstellingen worden verleend teneinde te 

beantwoorden aan de specifieke behoeften 

met betrekking tot het leger, 

belemmeringen voor toelevering, proeven 

met prototypen, bepaalde 

vervangingsmotoren, motoren voor 

bepaalde soorten projecten in de 

spoorwegsector en het gebruik van 

machines op plaatsen waar 

ontploffingsgevaar heerst. 

(Zie amendementen op artikel 32, lid 4 bis (nieuw) en artikel 32, lid 4 ter (nieuw).) 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Bijgevolg moeten de VN/ECE-

reglementen en wijzigingen daarop 

waaraan de Unie, in het kader van de 

toepassing van Besluit 97/836/EG, haar 

goedkeuring heeft gehecht of waartoe de 

Unie is toegetreden, worden erkend als 

equivalent aan de in het kader van deze 

verordening verleende EU-

typegoedkeuringen. De Commissie moet 

dienovereenkomstig worden bevoegd om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

teneinde te bepalen welke VN/ECE-

reglementen van toepassing zijn op EU-

typegoedkeuringen. 

(25) Bijgevolg moeten de VN/ECE-

reglementen en wijzigingen daarop 

waaraan de Unie, in het kader van de 

toepassing van Besluit 97/836/EG, haar 

goedkeuring heeft gehecht of waartoe de 

Unie is toegetreden, worden erkend als 

equivalent aan de in het kader van deze 

verordening verleende EU-

typegoedkeuringen. Om deze verordening 

zo nauw mogelijk te laten aansluiten op 

de aldus erkende VN/ECE-reglementen 
moet de Commissie dienovereenkomstig 

worden bevoegd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen teneinde te 

bepalen welke VN/ECE-reglementen van 

toepassing zijn op EU-typegoedkeuringen 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Teneinde deze verordening aan te 

vullen met nadere technische 

bijzonderheden moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden overgedragen ten 

aanzien van motorfamilies, manipulatie, 

toezicht op emissieprestaties tijdens het 

gebruik, technische tests en 

meetprocedures, conformiteit van de 

productie, afzonderlijke levering van het 

uitlaatgasnabehandelingssysteem van een 

motor, motoren voor tests in de praktijk, 

motoren voor gebruik in gevaarlijke 

atmosferen, gelijkwaardigheid van 

(27) Teneinde deze verordening aan te 

vullen met nadere technische 

bijzonderheden moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden overgedragen ten 

aanzien van motorfamilies, manipulatie, 

toezicht op emissieprestaties tijdens het 

gebruik, technische tests en 

meetprocedures, conformiteit van de 

productie, afzonderlijke levering van het 

uitlaatgasnabehandelingssysteem van een 

motor, motoren voor tests in de praktijk, 

motoren voor gebruik in gevaarlijke 

atmosferen, gelijkwaardigheid van 
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typegoedkeuringen voor motoren, 

informatie voor OEM's en eindgebruikers, 

zelftesten, normen voor en beoordeling van 

technische diensten, motoren op volledig 

en gedeeltelijk gasvormige brandstof, 

metingen van het deeltjesaantal en 

testcycli. Het is van bijzonder belang dat 

de Commissie bij de voorbereiding passend 

overleg pleegt, onder meer met 

deskundigen. De Commissie dient bij de 

voorbereiding en opstelling van de 

gedelegeerde handelingen ervoor te zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

typegoedkeuringen voor motoren, 

informatie voor fabrikanten van originele 

uitrusting (OEM's) en eindgebruikers, 

normen voor en beoordeling van 

technische diensten, motoren op volledig 

en gedeeltelijk gasvormige brandstof, 

metingen van het deeltjesaantal en testcycli 

en de beoordeling van de jaarlijkse 

productie van OEM's. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij de 

voorbereiding passend overleg pleegt, 

onder meer met deskundigen. De 

Commissie dient bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen ervoor te zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) Deze verordening moet ook van 

toepassing zijn op landbouwvoertuigen 

die vallen onder de bepalingen van 

Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis, die de 

bepalingen van de ingetrokken Richtlijn 

97/68/EG vervangen. Gezien het 

gecombineerde effect van het uitstel van 

fase IV voor landbouwtrekkers van de 

categorieën T2, T4.1 en C2 en de 

toepassingsdata van fase V zou fase IV 

slechts 2 jaar en 3 maanden lopen. Om 

onnodige administratieve lasten te 

vermijden moeten voor fase III B-motoren 

de overgangsbepalingen van deze 

verordening betreffende de voorschriften 

voor de toepassing van fase V gelden. 

 __________________ 
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 1 bis PB L 60 van 2.3.2013, blz. 1–51. 

Motivering 

In Richtlijn 2011/87/EU werd uitstel voor fase III B en IV toegekend voor landbouw- en 

bosbouwtrekkers van de categorieën T2, T4.1 en C2. De verplichte termijnen voor fase V die 

bij deze verordening worden vastgesteld, leiden ertoe dat fase IV voor fabrikanten 

economisch niet houdbaar is, aangezien het opnieuw ontwerpen van twee trekkers in 

ongeveer twee jaar tijd een economische last vormt, zonder ecologische voordelen. Trekkers 

van deze categorieën die aan de vereisten van fase III B voldoen, moeten dan ook in 

aanmerking kunnen komen voor de overgangsperiode van fase V. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – punt e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de voortbeweging van binnenschepen 

met een netto vermogen van minder dan 

37 kW; 

e) de voortbeweging, of voor 

hulpdoeleinden, van binnenschepen met 

een netto vermogen van minder dan 

37 kW; 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "motor": een energieomzetter, maar geen 

gasturbine, waarin brandstof wordt 

verbrand in een afgesloten ruimte, zodat 

uitzettend gas wordt geproduceerd dat 

direct wordt gebruikt voor het leveren van 

mechanisch vermogen, en waarvoor EU-

typegoedkeuring kan worden verleend; 

"motor" omvat het 

emissiebeheersingssysteem en de 

communicatie-interface (hardware en 

berichten) tussen de elektronische 

regeleenheid of -eenheden van het 

motorsysteem (ECU) en elke andere 

regeleenheid van de aandrijflijn of het 

voertuig die nodig is om aan de 

6. "motor": een energieomzetter, maar geen 

gasturbine, die is ontworpen om 

chemische energie (input) om te zetten in 

mechanische energie (output) middels een 

intern verbrandingsproces; "motor" 

omvat, indien geïnstalleerd, het 

emissiebeheersingssysteem en de 

communicatie-interface (hardware en 

berichten) tussen de elektronische 

regeleenheid of -eenheden van het 

motorsysteem en elke andere regeleenheid 

van de aandrijflijn of het voertuig die nodig 

is om aan de hoofdstukken II en III te 

voldoen; 
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hoofdstukken II en III te voldoen; 

Motivering 

Het is noodzakelijk de definitie te verduidelijken zodat deze alle motortechnologieën omvat, 

met name met het oog op de vraag of ECU's of nabehandelingssystemen worden gebruikt. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – punt 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. "vervangingsmotor": een motor 

die: 

 a) uitsluitend op de markt wordt gebracht 

om een motor te vervangen die reeds op 

de markt wordt gebracht en in een niet 

voor de weg bestemde mobiele machine is 

gemonteerd; en 

 b) voldoet aan een emissiefase die lager is 

dan de fase die van toepassing is op de 

datum waarop de motor wordt vervangen; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – punt 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

29. "overgangsperiode": de eerste achttien 

maanden na de datum van de verplichte 

tenuitvoerlegging van fase V, zoals 

bedoeld in artikel 17, lid 2; 

29. "overgangsperiode" de eerste 

vierentwintig maanden na de datum van de 

verplichte tenuitvoerlegging van fase V, 

zoals bedoeld in artikel 17, lid 2; 

Motivering 

Niet voor de weg bestemde mobiele machines moeten worden vernieuwd, zodat de grotere 

fase V-motoren erin passen. Daarom is een langere overgangsperiode noodzakelijk. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – punt 43 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 43 bis. "geavanceerde 

emissietechnologie" (AET) en 

"verbeterde milieuvriendelijke motor" 

(EEE): een in een niet voor de weg 

bestemde mobiele machine als bedoeld in 

punt 1 van dit artikel gemonteerde motor 

die voldoet aan de emissiegrenswaarden 

van bijlage II bis. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – punt 43 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 43 ter. "mobiele kraan": een giekkraan 

die op eigen kracht, in belaste of 

onbelaste toestand, verrijdbaar is zonder 

vaste kraanbaan en zijn stabiliteit aan de 

zwaartekracht ontleent, tenzij 

overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder a), 

uitgesloten van het toepassingsgebied van 

deze verordening. Voor het verplaatsen 

wordt gebruikgemaakt van banden, 

rupsbanden of andere voorzieningen. In 

vaste opstelling kan de stabiliteit van het 

geheel door middel van steunbalken of 

andere voorzieningen worden vergroot. 

De bovenbouw van een mobiele kraan 

kan voor de volle 360° draaibaar zijn, 

beperkt draaibaar of niet-draaiend zijn. 

De kraan is normaliter uitgerust met één 

of meer hijsinrichtingen en/of 

hydraulische cilinders voor het heffen en 

neerlaten van giek en last. Mobiele 

kranen zijn uitgerust met telescopische 

armen, scharnierarmen, vakwerkarmen, 

of een combinatie daarvan, van een 

zodanig ontwerp dat deze gemakkelijk 
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omlaag kunnen worden bewogen. De 

lasten kunnen worden opgehesen met een 

takelbloksysteem of andere 

hijshulpstukken voor speciale doeleinden; 

Motivering 

(Technische aanpassing). Deze definitie van "mobiele kraan" is ontleend aan bijlage I, 

punt 38, bij Richtlijn 2000/14/EG (lawaairichtlijn). 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – punt 72 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

72. "zelftesten": het uitvoeren van tests in 

de eigen faciliteiten, de registratie van de 

testresultaten en de indiening van een 

verslag met conclusies bij de 

goedkeuringsinstantie door een fabrikant 

die als technische dienst is aangewezen 

om de naleving van bepaalde 

voorschriften te beoordelen; 

Schrappen 

Motivering 

Zelftesten is niet haalbaar voor motoren. Het is slechts haalbaar voor het testen van machines 

en voertuigen. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) motoren met een referentievermogen 

van minder dan 560 kW die gebruikt 

worden in de plaats van motoren van de 

categorieën IWP, RLL of RLR; 

b) motoren met een referentievermogen 

van minder dan 560 kW die gebruikt 

worden in de plaats van motoren van de 

categorieën IWA, IWP, RLL of RLR; 

Motivering 

Het amendement op tabel I-6 in bijlage II hanteert identieke emissiegrenswaarden voor zowel 
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binnenvaart-voortstuwingsmotoren, als binnenvaart-hulpmotoren van alle vermogensklassen.  

Door dit amendement kunnen optioneel ook andere dan binnenvaartmotoren van <560 kW 

worden gebruikt waar inzetbaar.  Voor dergelijke motoren gelden lagere 

emissiegrenswaarden dan de waarden in het amendement op tabel I-6 in bijlage II. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) motoren met een referentievermogen 

van 37 kW of meer, die uitsluitend in 

binnenschepen voor voortstuwing worden 

gebruikt of daarvoor zijn bedoeld; 

a) motoren die uitsluitend in 

binnenschepen voor voortstuwing worden 

gebruikt of daarvoor zijn bedoeld; 

Motivering 

Het Amerikaanse reglement 40CFR1042 kent geen minimum van 37 kW.  Door schrapping 

van deze beperking wordt volledige afstemming op het VS-reglement mogelijk. Dit 

amendement aligneert het referentievermogen van motoren die in binnenschepen voor 

voortstuwing worden gebruikt met het Amerikaanse reglement 40CFR1042 houdende mariene 

emissiegrenswaarden, hetgeen betekent dat voor de Amerikaanse markt ontwikkelde motoren 

wel degelijk geleverd zullen kunnen worden, én zorgt voor een verlaging met 80% van de 

grenswaarden voor de emissies van motoren die in binnenschepen voor voortstuwing worden 

gebruikt. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) motoren met en referentievermogen van 

meer dan 560 kW die worden gebruikt in 

plaats van motoren uit categorie IWA 

indien is voldaan aan de voorschriften van 

artikel 23, lid 8; 

b) motoren die worden gebruikt in plaats 

van motoren uit categorie IWA indien is 

voldaan aan de voorschriften van 

artikel 23, lid 8; 

Motivering 

Het amendement op tabel I-6 in bijlage II breidt de toepassing van de emissiegrenswaarden 

voor binnenvaart-voortstuwingsmotoren uit tot binnenwater-hulpmotoren van >560 kW, 

alleen om alle vermogens daaronder te laten vallen. Dit amendement past de tekst zodanig 
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aan dat binnenwatermotoren met een gecertificeerde juiste cyclus als hulpmotor kunnen 

worden gebruikt overeenkomstig dat beginsel. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt 6 – inleidend gedeelte 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "categorie IWA", die bestaat uit motoren 

met een nettovermogen van meer dan 

560 kW, die uitsluitend in binnenschepen 

voor hulpdoeleinden worden gebruikt of 

daarvoor zijn bedoeld. 

6. "categorie IWA", die bestaat uit motoren 

die uitsluitend in binnenschepen voor 

hulpdoeleinden worden gebruikt of 

daarvoor zijn bedoeld. 

Motivering 

Ons amendement op tabel I-6 in bijlage II breidt de toepassing van de emissiegrenswaarden 

voor binnenvaart-voortstuwingsmotoren uit tot binnenwater-hulpmotoren van >560 kW, 

alleen om alle vermogens daaronder te laten vallen.  Dit amendement brengt de tekst in 

overeenstemming met dat beginsel. 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. "categorie RLR", die uitsluitend in 

treinstellen voor voortbeweging worden 

gebruikt of daarvoor zijn bedoeld; 

8. "categorie RLR", die bestaat uit: 

 a) motoren die uitsluitend in treinstellen 

voor voortbeweging worden gebruikt of 

daarvoor zijn bedoeld; 

 b) motoren die worden gebruikt in de 

plaats van motoren van de categorie RLL; 

Motivering 

Motoren van het soort dat in treinstellen wordt gebruikt, kunnen ook worden gebruikt in 

locomotieven en hiervoor dient geen onnodige dubbele goedkeuring plaats te vinden. 
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Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten richten overeenkomstig 

deze verordening de voor 

goedkeuringsaangelegenheden bevoegde 

goedkeuringsinstanties en de voor 

markttoezichtaangelegenheden bevoegde 

markttoezichtautoriteiten op of wijzen deze 

aan. De lidstaten stellen de Commissie van 

de oprichting en aanwijzing van dergelijke 

autoriteiten in kennis. 

1. De lidstaten richten overeenkomstig 

deze verordening de voor 

goedkeuringsaangelegenheden bevoegde 

goedkeuringsinstanties en de voor 

markttoezichtaangelegenheden, met 

inbegrip van het testen van in gebruik 

zijnde motoren als bedoeld in artikel 18, 
bevoegde markttoezichtinstanties op of 

wijzen deze aan. De lidstaten stellen de 

Commissie van de oprichting en 

aanwijzing van dergelijke autoriteiten in 

kennis. 

 

Amendement  32  

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voor stedelijke gebieden waar de 

grenswaarden als bedoeld in Richtlijn 

2008/50/EG niet in acht worden genomen, 

beoordelen de lidstaten, als onderdeel van 

de ontwikkeling van 

luchtkwaliteitsplannen in het kader van 

artikel 23 van die richtlijn, of het 

noodzakelijk is maatregelen te treffen die 

geen buitensporige kosten met zich 

brengen, om bestaande motoren in niet 

voor de weg bestemde mobiele machines 

aan te passen aan de nieuwste 

emissiereductietechnologie. Bij deze 

aanpassingen wordt ernaar gestreefd aan 

de fase V-vereisten te voldoen. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Deze verordening doet geen afbreuk 

aan het recht van de lidstaten om, met 

inachtneming van de Verdragen, de 

voorschriften vast te stellen die zij 

noodzakelijk achten om ervoor te zorgen 

dat werknemers beschermd zijn bij het 

gebruik van de in deze verordening 

bedoelde machines, op voorwaarde dat 

dergelijke voorschriften niet van invloed 

zijn op het in de handel brengen van de 

motoren in kwestie. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De goedkeuringsinstanties maken 

middels het in artikel 41 genoemde 

centrale administratieve platform van de 

Unie een register bekend van alle 

motortypen en motorfamilies waarvoor 

EU-typegoedkeuring is verleend, waarin 

ten minste de volgende informatie wordt 

opgenomen: handelsmerk, benaming van 

de fabrikant, motorcategorie, 

typegoedkeuringsnummer en datum van de 

typegoedkeuring. 

3. De goedkeuringsinstanties maken 

middels het in artikel 41 genoemde 

centrale administratieve platform van de 

Unie een register bekend van alle 

motortypen en motorfamilies waarvoor 

EU-typegoedkeuring is verleend, waarin 

ten minste de volgende informatie wordt 

opgenomen: handelsmerk, benaming van 

de fabrikant, motorcategorie, 

typegoedkeuringsnummer en datum van de 

typegoedkeuring alsmede technische 

parameters. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 



 

PE557.123v02-00 24/88 RR\1074318NL.doc 

NL 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor motoren waarvoor EU-

typegoedkeuring is verleend, voeren de 

markttoezichtautoriteiten, op toereikende 

schaal en op basis van een toereikende 

steekproef, documentencontroles en indien 

gewenst fysische of laboratoriumcontroles 

van motoren uit. Hierbij houden zij 

rekening met gevestigde beginselen van 

risicobeoordeling, klachten en andere 

relevante informatie. 

Voor motoren waarvoor EU-

typegoedkeuring is verleend, voeren de 

markttoezichtautoriteiten, op toereikende 

schaal en op basis van een significant 

percentage steekproeven, 

documentencontroles en indien gewenst 

fysische of laboratoriumcontroles van 

motoren uit. Hierbij houden zij rekening 

met gevestigde beginselen van 

risicobeoordeling, klachten en andere 

relevante informatie. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. In aanvulling op de overeenkomstig 

artikel 31 op hun motoren aangebrachte 

opschriften vermelden fabrikanten hun 

naam, geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerd handelsmerk en contactadres 

in de Unie op motoren die op de markt 

worden aangeboden of, wanneer dit niet 

mogelijk is, op de verpakking of in een bij 

de motor gevoegd document. 

6. In aanvulling op de overeenkomstig 

artikel 31 op hun motoren aangebrachte 

opschriften vermelden fabrikanten hun 

naam, geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerd handelsmerk, technische 

parameters en contactadres in de Unie op 

motoren die op de markt worden 

aangeboden of, wanneer dit niet mogelijk 

is, op de verpakking of in een bij de motor 

gevoegd document. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De importeurs stellen instructies en 

informatie beschikbaar overeenkomstig de 

vereisten van artikel 41. 

5. De importeurs stellen instructies, 

informatie en eventuele ondersteunende 

documentatie beschikbaar overeenkomstig 

de vereisten van artikel 41. 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt toezicht gehouden op de 

emissies van verontreinigende gassen en 

deeltjes door in gebruik zijnde motortypen 

of motorfamilies middels het testen van 

motoren gemonteerd in niet voor de weg 

bestemde mobiele machines gedurende hun 

normale bedrijfscyclus. Dergelijke tests 

worden uitgevoerd op motoren die correct 

zijn onderhouden en voldoen aan de 

bepalingen inzake de selectie van motoren, 

testprocedures en verslaglegging van 

resultaten voor de verschillende 

motorcategorieën. 

1. Emissies van verontreinigende gassen en 

deeltjes door in gebruik zijnde motortypen 

of motorfamilies waarvoor 

overeenkomstig deze verordening een 

typegoedkeuring is verleend, worden 

gecontroleerd middels het testen van in 

gebruik zijnde motoren gemonteerd in niet 

voor de weg bestemde mobiele machines 

gedurende hun normale bedrijfscyclus. 

Dergelijke tests vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de fabrikant of 

de met het testen belaste entiteit en 
worden onder toezicht van de nationale 

typegoedkeuringsautoriteit uitgevoerd op 

motoren die correct zijn onderhouden en 

voldoen aan de bepalingen inzake de 

selectie van motoren, testprocedures en 

verslaglegging van resultaten voor de 

verschillende motorcategorieën.  

De Commissie voert proefprogramma's uit 

teneinde passende testprocedures te 

ontwikkelen voor de motorcategorieën en 

subcategorieën waarvoor nog geen 

testprocedures bestaan.  

De Commissie voert 

monitoringsprogramma's uit teneinde 

passende testprocedures te ontwikkelen 

voor de motorcategorieën en 

subcategorieën waarvoor nog geen 

testprocedures bestaan.  

 De Commissie voert 

monitoringsprogramma's uit teneinde te 

bepalen in welke mate de uit de testcyclus 

voortvloeiende emissies waarop de 

typegoedkeuring gebaseerd is, 

overeenkomen met de in de echte praktijk 

gemeten emissies. Deze 

monitoringsprogramma's en de resultaten 

ervan worden jaarlijks aan de lidstaten 

gepresenteerd en vervolgens openbaar 

gemaakt.  
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Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – inleidend gedeelte 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De inhoud van het informatiedossier 

wordt vastgesteld in een 

uitvoeringshandeling en omvat het 

volgende: 

2. De inhoud van het informatiedossier 

omvat het volgende: 

Motivering 

De inhoud van het informatiedossier is reeds rechtstreeks gedefinieerd in artikel 20, lid 2, en 

artikel 20, lid 4, voorziet in uitvoeringshandelingen voor het vaststellen van modellen voor 

het informatiedossier. Verdere uitvoeringshandelingen voor het bepalen van de inhoud van 

het informatiedossier zijn dus niet nodig. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het aanvankelijke plan voor de tests 

tijdens het gebruik overeenkomstig 

artikel 18, lid 1; 

Motivering 

Uit hoofde van de bepalingen van de Euro-6-verordening is de fabrikant verplicht aan de 

typegoedkeuringsinstantie een plan voor tests onder bedrijfsomstandigheden te presenteren. 

Een vergelijkbare bepaling wordt voorgesteld voor de verordening inzake niet voor de weg 

bestemde mobiele machines. Overeenkomstig dit voorstel zullen de plannen reeds bevestigd 

zijn op het moment van de typegoedkeuring. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. In geval van een motor uit categorie 

IWP met een referentievermogen van 

8. In geval van een motor uit categorie 

IWP die bestemd is voor gebruik in plaats 
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meer dan 560 kW die bestemd is voor 

gebruik in plaats van een motor uit de 

categorie IWA overeenkomstig artikel 4, 

tweede alinea, wordt afzonderlijk aan de 

eisen uit alinea 5 voor iedere toepasbare in 

de tabellen IV-5 en IV-6 van bijlage IV 

opgenomen steadystatetestcyclus voldaan 

en geeft het informatiedocument van de 

EU-typegoedkeuring iedere 

steadystatetestcyclus aan waarvoor aan dit 

voorschrift werd voldaan. 

van een motor uit de categorie IWA 

overeenkomstig artikel 4, tweede alinea, 

wordt afzonderlijk aan de eisen uit alinea 5 

voor iedere toepasbare in de tabellen IV-5 

en IV-6 van bijlage IV opgenomen 

steadystatetestcyclus voldaan en geeft het 

informatiedocument van de EU-

typegoedkeuring iedere 

steadystatetestcyclus aan waarvoor aan dit 

voorschrift werd voldaan. 

Motivering 

Ons amendement 9 op tabel I-6 in bijlage II breidt de toepassing van de grenswaarden voor 

binnenvaart-voortstuwingsmotoren uit tot binnenwater-hulpmotoren van >560 kW, alleen om 

alle vermogens daaronder te laten vallen. Dit amendement brengt de tekst in 

overeenstemming met dat beginsel. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 – inleidend gedeelte 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie wordt bevoegd om 

overeenkomstig artikel 55 middels 

gedelegeerde handelingen het volgende 

vast te stellen: 

4. De Commissie wordt uiterlijk op 

31 december 2017 bevoegd om 

overeenkomstig artikel 55 middels 

gedelegeerde handelingen het volgende 

vast te stellen: 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. In plaats van een 

conformiteitscertificaat te leveren kan de 

fabrikant op de motor een 

conformiteitsmarkering aanbrengen. Deze 

conformiteitsmarkering bevat een 

elektronische code die kan worden 

gelezen met algemeen beschikbare IT-
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hulpmiddelen en die het mogelijk maakt 

informatie over de motor op te halen van 

de website van de fabrikant. De 

opvraagbare informatie is gelijk aan de 

informatie die een conformiteitscertificaat 

bevat. 

Motivering 

The requirement to hold a certificate of conformity in paper form for each engine represents 

an unnecessary administrative burden and seems outdated in today's digital world. The 

possibility to replace the certificate of conformity with a conformity marking giving access to 

electronically stored information alleviates this burden, while equally allowing for the 

reliable tracking of engines. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De Commissie wordt bevoegd middels 

uitvoeringshandelingen het 

modelconformiteitscertificaat vast te 

stellen, met inbegrip van de technische 

kenmerken ter voorkoming van vervalsing. 

Daartoe voorzien de 

uitvoeringshandelingen in de 

druktechnische beveiligingen die het papier 

dat voor het certificaat wordt gebruikt, 

beschermen. Die uitvoeringshandelingen 

worden tegen [31 december 2016] 

vastgesteld volgens de in artikel 54, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

7. De Commissie wordt bevoegd 

uitvoeringshandelingen vast te stellen 

betreffende het 

modelconformiteitscertificaat, met 

inbegrip van de technische kenmerken ter 

voorkoming van vervalsing en de 

druktechnische beveiligingen die het papier 

dat voor het certificaat wordt gebruikt, 

beschermen, en een model voor de 

conformiteitsmarkering en de 

opvraagbare informatie, met inbegrip van 

de aanvaardbare soorten elektronische 

codes die worden gebruikt om toegang te 

krijgen tot de informatie over de motor, 

zoals bedoeld in lid 6 bis van dit artikel. 

Die uitvoeringshandelingen worden tegen 

[31 december 2016] vastgesteld volgens de 

in artikel 54, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

Motivering 

De Commissie moet bevoegd zijn om een model voor de conformiteitsmarkering en de 

opvraagbare informatie goed te keuren en om de aanvaardbare soorten elektronische codes 

vast te stellen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de informatie over de motor. 
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Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alvorens de motor de productielijn 

verlaat, moeten alle door deze verordening 

vereiste merktekens zijn aangebracht. 

2. Alvorens binnen de Unie, alsook buiten 

de Unie vervaardigde motoren de 

productielijn verlaten, moeten alle door 

deze verordening vereiste merktekens zijn 

aangebracht. Dit vereiste laat een vereiste 

van andere merktekens uit hoofde van 

nationale of Uniewetgeving onverlet. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Voor motoren die overeenkomstig 

artikel 32, lid 4 bis, in de handel worden 

gebracht, bevat de voorgeschreven 

markering in voorkomend geval de 

volgende woorden: "Uitsluitend voor 

gebruik in voertuigen voor het te water 

laten van reddingsboten". 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie wordt bevoegd om 

middels uitvoeringshandelingen het model 

vast te stellen voor de in lid 1 vermelde 

markering, met inbegrip van de verplichte 

essentiële informatie. Die 

uitvoeringshandelingen worden tegen 

[31 december 2016] vastgesteld volgens de 

4. De Commissie wordt bevoegd om 

middels uitvoeringshandelingen het model 

vast te stellen voor de in lid 1 vermelde 

markering, met inbegrip van de verplichte 

essentiële informatie, en, in voorkomend 

geval, de aanvullende informatie als 

bedoeld in lid 3 bis van dit artikel. Die 
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in artikel 54, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

uitvoeringshandelingen worden tegen 

[31 december 2016] vastgesteld volgens de 

in artikel 54, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Onverminderd artikel 5, leden 2 en 

3, en artikel 17, lid 2, mogen de lidstaten 

toestaan dat motoren in de handel worden 

gebracht die bedoeld zijn om te worden 

gemonteerd in machines die uitsluitend 

gebruikt worden voor het te water laten en 

uit het water halen van reddingsboten van 

nationale reddingsdiensten ("voertuigen 

voor het te water laten van 

reddingsboten"). 

Motivering 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. Onverminderd artikel 5, lid 3, en 

artikel 17, lid 2, staan de lidstaten het in 

de handel brengen van 

vervangingsmotoren toe voor een termijn 

van ten hoogste 15 jaar vanaf de 
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toepasselijke data voor het in de handel 

brengen van fase V-motoren als bedoeld 

in bijlage III, op voorwaarde dat de 

motoren: 

 a) behoren tot de categorie NRE of de 

categorie NRS, een referentievermogen 

hebben van minder dan 560 kW en 

voldoen aan een emissiefase die niet meer 

dan 20 jaar voor het in de handel brengen 

van deze motoren is verstreken en die 

minstens even streng is als de 

emissiegrenswaarden waaraan de 

motoren moesten voldoen toen zij voor het 

eerst in de handel werden gebracht; 

 b) behoren tot een categorie equivalent 

aan NRE of NRS, indien de 

vervangingsmotor en de oorspronkelijke 

motor tot een categorie en een 

vermogenscategorie behoren waarvoor op 

...* niet een typegoedkeuringsverplichting 

gold; 

 c) behoren tot de categorie RLL of RLR 

en voldoen aan de emissiegrenswaarden 

waaraan de motoren moesten voldoen 

toen zij voor het eerst in de handel werden 

gebracht, of behoren tot de categorie NRE 

of NRG en een referentievermogen van 

meer dan 560 kW hebben. 

 __________________ 

 * Datum van intrekking van Richtlijn 

97/68/EG. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) het in de handel brengen van 

motoren die bestemd zijn om te worden 

gemonteerd in voertuigen voor het te 

water laten van reddingsboten, als 

bedoeld in lid 4 bis; 
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Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 5 – alinea 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) het in de handel brengen van 

motoren die bestemd zijn om te worden 

gemonteerd in voertuigen voor het te 

water laten van reddingsboten, als 

bedoeld in lid 4 ter; 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 5 – alinea 1 – letter c quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c quater) het in de handel brengen van 

vervangingsmotoren, als bedoeld in 

lid 4 bis. 

Motivering 

De Commissie moet bevoegd zijn om gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de technische specificaties en voorwaarden voor het in de handel brengen van 

vervangingsmotoren. 

 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  5 ter. Onverminderd de voorschriften van 

artikel 32, lid 4, onder b), kunnen de 

lidstaten voor motoren van de categorieën 

RLL en RLR op verzoek van de OEM 

toestemming geven voor het in de handel 

brengen van tot deze categorieën 
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behorende motoren die op ...* deel 

uitmaken van een project in een 

vergevorderd stadium zoals bedoeld in 

artikel 2, onder t), van Richtlijn 

2008/57/EG van het Europees Parlement 

en de Raad1 bis, en die voldoen aan de 

voorschriften van enige EU-

emissienormfase die voorafging aan de 

fase die gold toen ze in de handel werden 

gebracht, indien het gebruik van 

vervangingsmotoren die aan de vereisten 

van de nieuwe fase voldoen, tot 

buitensporige kosten leidt. Elke lidstaat 

verstrekt de Commissie uiterlijk ...** een 

lijst met de betrokken projecten in een 

vergevorderd stadium. 

 –––––––––––––––––– 

 1 bis Richtlijn 2008/57/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 juni 2008 betreffende de 

interoperabiliteit van het spoorwegsysteem 

in de Gemeenschap (PB L 191 van 

18.7.2008, blz. 1). 

 * PB: gelieve de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te voegen. 

 ** PB: gelieve de datum in te voegen: één 

jaar na de datum van bekendmaking van 

deze verordening. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien de fabrikant, na een verzoek 

daartoe van de keuringsinstantie, niet in 

staat is de in artikel 31 vermelde 

voorschriften voor markeringen op de 

motor te verifiëren, kan de goedkeuring die 

voor het betrokken motortype of de 

betrokken motorfamilie krachtens deze 

verordening is verleend, worden 

4. Indien de fabrikant, na een verzoek 

daartoe van de keuringsinstantie, niet in 

staat is de in artikel 31 vermelde 

voorschriften voor markeringen op de 

motor te verifiëren, kan de goedkeuring die 

voor het betrokken motortype of de 

betrokken motorfamilie krachtens deze 

verordening is verleend, worden 
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ingetrokken. Daarvan wordt kennisgeving 

gedaan volgens de procedure van 

artikel 36, lid 4. 

ingetrokken. Daarvan wordt kennisgeving 

gedaan volgens de procedure van 

artikel 37, lid 4. 

Motivering 

Dit amendement corrigeert slechts een redactiefout in het voorstel van de Commissie. De 

kennisgevingsprocedure die moet worden gevolgd, is vastgesteld in artikel 37, lid 4. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer een fabrikant die EU-

typegoedkeuring verleend heeft gekregen 

overeenkomstig artikel 20, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 765/2008 wordt 

gedwongen in de handel gebrachte motoren 

terug te roepen, ongeacht of die in 

machines zijn gemonteerd, omdat de 

motoren een ernstige inbreuk op deze 

verordening betekenen wat betreft het 

beschermen van het milieu, stelt de 

fabrikant de goedkeuringsinstantie die de 

EU-typegoedkeuring voor de motor heeft 

verleend daarvan onverwijld in kennis. 

1. Wanneer een fabrikant die EU-

typegoedkeuring verleend heeft gekregen 

overeenkomstig artikel 20, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 765/2008 wordt 

gedwongen in de handel gebrachte motoren 

terug te roepen, ongeacht of die in 

machines zijn gemonteerd, omdat de 

motoren een inbreuk op deze verordening 

betekenen wat betreft het beschermen van 

het milieu en de volksgezondheid, stelt de 

fabrikant de goedkeuringsinstantie die de 

EU-typegoedkeuring voor de motor heeft 

verleend daarvan onverwijld in kennis. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Fabrikanten stellen alle relevante 

informatie en benodigde instructies 

bedoeld voor de eindgebruiker ter 

beschikking aan de OEM's, waarbij met 

name alle speciale voorwaarden of 

beperkingen die aan het gebruik van een 

motor zijn verbonden, worden beschreven. 

3. Fabrikanten stellen alle relevante 

informatie en benodigde instructies 

bedoeld voor de eindgebruiker ter 

beschikking aan de OEM's en, op verzoek, 

aan alle andere derde partijen, waarbij 

met name alle speciale voorwaarden of 

beperkingen die aan het gebruik van een 

motor zijn verbonden, worden beschreven. 
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Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Onverminderd de voorschriften van lid 3 

stellen de fabrikanten de waarden van de 

emissies van koolstofdioxide (CO2) die 

tijdens het EU-typegoedkeuringsproces 

zijn vastgesteld ter beschikking aan de 

OEM's en dragen zij de OEM's op om deze 

informatie aan de eindgebruiker van de 

machine waarin de motor wordt 

gemonteerd kenbaar te maken. 

4. Onverminderd de voorschriften van lid 3 

maken de fabrikanten de waarden van de 

emissies van koolstofdioxide (CO2) die 

tijdens het EU-typegoedkeuringsproces 

zijn vastgesteld openbaar en dragen zij de 

OEM's op om deze informatie aan de 

eindgebruiker van de machine waarin de 

motor wordt gemonteerd kenbaar te 

maken. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Centraal administratief platform van de 

Unie en databank 

Uitwisseling van gegevens en informatie 

via het Informatiesysteem interne markt 

Motivering 

Het gebruik van het gevestigde Informatiesysteem interne markt bespaart kosten en onnodige 

administratieve inspanningen in vergelijking met het oprichten van een nieuw digitaal 

platform. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie stelt een centraal 

administratief digitaal platform van de 

Unie op voor de elektronische uitwisseling 

van gegevens en informatie met 

betrekking tot EU-typegoedkeuringen. 

Het platform wordt gebruikt voor de 

1. De uitwisseling van gegevens en 

informatie tussen de goekeuringsinstanties, 

of tussen de goedkeuringsinstanties en de 

Commissie, in het kader van deze 

verordening vindt plaats via het 

Informatiesysteem interne markt ("IMI"), 
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uitwisseling van gegevens en informatie 

tussen de goedkeuringsinstanties, of tussen 

de goedkeuringsinstanties en de 

Commissie, die plaatsvindt in het kader 

van deze verordening. 

dat is opgericht overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Verordening (EU) nr. 1024/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt en tot 

intrekking van Beschikking 2008/49/EG 

van de Commissie ("de IMI-

verordening") (PB L 316 van 14.11.2012, 

blz.. 1). 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Wanneer dit amendement 

wordt aangenomen, moeten alle 

verwijzingen naar het "centraal 

administratief digitaal platform van de 

Unie" of "platform" in de gehele tekst 

worden gewijzigd in "IMI".) 

Motivering 

Het gebruik van het gevestigde Informatiesysteem interne markt bespaart kosten en onnodige 

administratieve inspanningen in vergelijking met het oprichten van een nieuw digitaal 

platform. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het centrale administratieve digitale 

platform van de Unie bevat ook een 

databank waar alle relevante informatie 

met betrekking tot overeenkomstig deze 

verordening verleende EU-

typegoedkeuringen centraal wordt 

verzameld en ter beschikking wordt gesteld 

van de goedkeuringsinstanties en van de 

Commissie. De databank verbindt 

nationale databanken met de centrale 

2. Alle relevante informatie met betrekking 

tot overeenkomstig deze verordening 

verleende EU-typegoedkeuringen wordt 

centraal verzameld en ter beschikking 

gesteld van de goedkeuringsinstanties en 

van de Commissie via het IMI. Nationale 

databanken worden verbonden met het 

IMI, indien dat met de betrokken lidstaten 

wordt overeengekomen. 
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databank van de Unie, indien dat met de 

betrokken lidstaten wordt 

overeengekomen. 

Motivering 

Het gebruik van het gevestigde Informatiesysteem interne markt bespaart kosten en onnodige 

administratieve inspanningen in vergelijking met het oprichten van een nieuw digitaal 

platform. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 3 – inleidend gedeelte 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voortvloeiend uit de tenuitvoerlegging 

van de leden 1 en 2 breidt de Commissie 

het centrale administratieve digitale 

platform uit met modules die de 

mogelijkheid bieden tot: 

3. De Commissie zorgt ervoor dat het IMI 

de mogelijkheid biedt tot: 

Motivering 

Het gebruik van het gevestigde Informatiesysteem interne markt bespaart kosten en onnodige 

administratieve inspanningen in vergelijking met het oprichten van een nieuw digitaal 

platform. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie wordt bevoegd om 

middels uitvoeringshandelingen de 

gedetailleerde technische voorschriften en 

procedures vast te stellen die noodzakelijk 

zijn voor het opstarten van het in dit 

artikel vermelde centrale administratieve 

platform van de Unie en de databank. Die 

uitvoeringshandelingen worden tegen 

[31 december 2016] vastgesteld volgens de 

in artikel 54, lid 2, bedoelde 

Schrappen 
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onderzoeksprocedure. 

Motivering 

Het IMI is een reeds gevestigd instrument en het vaststellen van verdere specificaties middels 

uitvoeringshandelingen is niet nodig. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Motivering 

Zelftesten is niet haalbaar voor motoren. Het is slechts haalbaar voor het testen van machines 

en voertuigen. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 55 bis 

 Financiële steun voor modernisering 

 1. Onder voorbehoud van de 

inwerkingtreding van de 

uitvoeringsmaatregelen van deze 

verordening kunnen de lidstaten voorzien 

in financiële stimulansen voor het 

moderniseren van in gebruik zijnde 

motoren die voldoen aan deze 

verordening, teneinde te voldoen aan de 

in de bijlage genoemde 

emissiegrenswaarden die betrekking 

hebben op het te moderniseren motortype. 

 2. De financiële stimulansen als bedoeld 

in lid 1 stijgen voor elk type motor niet uit 

boven de extra kosten van de gebruikte 

technische voorzieningen die nodig zijn 
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om te voldoen aan de in de respectieve 

bijlage gespecificeerde 

emissiegrenswaarden, met inbegrip van de 

kosten van installatie in de motor. 

Motivering 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 56 bis 

 Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1024/2012 

 Aan de bijlage van Verordening (EU) 

nr. 1024/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis wordt het 

volgende punt toegevoegd: 

 "8 bis. Verordening (EU) 20xx/xx van het 

Europees Parlement en de Raad van xx 

met betrekking tot emissiegrenswaarden 

en typegoedkeuring voor in niet voor de 

weg bestemde mobiele machines 

gemonteerde verbrandingsmotoren*+: 

artikel 42. 

 * PB L XX van xx.xx.xxxx, blz. x." 

 ______________ 

 + PB: gelieve referentienummer en datum 

van de verordening in te vullen en de 

voetnoot aan te vullen. 

 1 bis Verordening (EU) nr. 1024/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 
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25 oktober 2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt en tot 

intrekking van Beschikking 2008/49/EG 

van de Commissie ("de IMI-

verordening") (PB L 316 van 14.11.2012, 

blz. 1). 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de bepalingen en de 

hoofdstukken II en III leidt deze 

verordening niet tot ongeldigverklaring van 

EU-typegoedkeuringen vóór de in bijlage 

III vastgestelde data voor het in de handel 

brengen van motoren. 

1. Onverminderd de bepalingen van de 

hoofdstukken II en III leidt deze 

verordening niet tot ongeldigverklaring van 

EU-typegoedkeuringen of vrijstellingen 

vóór de in bijlage III vastgestelde data voor 

het in de handel brengen van motoren. 

Motivering 

Niet alleen de EU-typegoedkeuringen die uit hoofde van Richtlijn 97/68/EG zijn verleend, 

maar ook de vrijstellingen die uit hoofde van die richtlijn zijn verleend, moeten geldig blijven. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De goedkeuringsinstanties mogen 

typegoedkeuringen blijven verlenen 

overeenkomstig de relevante wetgeving die 

geldt op de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening tot de in bijlage III 

bedoelde verplichte data voor de EU-

typegoedkeuring van motoren. 

2. De goedkeuringsinstanties mogen 

typegoedkeuringen en vrijstellingen 

blijven verlenen overeenkomstig de 

relevante wetgeving die geldt op de datum 

van inwerkingtreding van deze verordening 

tot de in bijlage III bedoelde verplichte 

data voor de EU-typegoedkeuring van 

motoren. 

Motivering 

In de periode tussen de intrekking van Richtlijn 97/68/EG en de verplichte data voor fase V 
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moet het niet alleen mogelijk blijven om EU-typegoedkeuringen maar ook de toepasselijke 

vrijstellingen te verlenen uit hoofde van Richtlijn 97/68/EG. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Onverminderd artikel 5, lid 3, en 

artikel 17, lid 2, mogen overgangsmotoren 

en, waar van toepassing, de machines 

waarin die overgangsmotoren zijn 

gemonteerd verder in de handel worden 

gebracht tijdens de overgangsperiode, op 

voorwaarde dat de machine waarin de 

overgangsmotor is gemonteerd een 

productiedatum heeft van niet later dan 

1 jaar na het begin van de 

overgangsperiode. 

5. Onverminderd artikel 5, lid 3, en 

artikel 17, lid 2, mogen overgangsmotoren 

en, waar van toepassing, de machines 

waarin die overgangsmotoren zijn 

gemonteerd verder in de handel worden 

gebracht tijdens de overgangsperiode, op 

voorwaarde dat de machine waarin de 

overgangsmotor is gemonteerd een 

productiedatum heeft van niet later dan 

18 maanden na het begin van de 

overgangsperiode, onverminderd Richtlijn 

2008/57/EG van het Europees Parlement 

en de Raad1 bis en Verordening (EU) 

nr. 1302/2014 van de Commissie1 ter. 

 ______________ 

 1 bis Richtlijn 2008/57/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

17 juni 2008 betreffende de 

interoperabiliteit van het spoorwegsysteem 

in de Gemeenschap (PB L 191 van 

18.7.2008, blz. 1). 

 1 ter Verordening (EU) nr. 1302/2014 van 

de Commissie van 18 november 2014 

betreffende een technische specificatie 

inzake interoperabiliteit van het 

subsysteem "rollend materieel – 

locomotieven en reizigerstreinen" van het 

spoorwegsysteem in de Europese Unie 

(PB L 356 van 12.12.2014, blz. 228). 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 5 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor motoren van de categorie NRE staan 

de lidstaten de verlenging toe van de 

overgangsperiode en de in de eerste alinea 

vermelde periode van 12 maanden met een 

extra periode van 12 maanden voor OEM's 

met een totale jaarlijkse productie van 

minder dan 50 eenheden van niet voor de 

weg bestemde mobiele machines waarin 

verbrandingsmotoren zijn gemonteerd. 

Voor de berekening van de in deze alinea 

vermelde jaarlijkse totale productie 

worden alle OEM's die worden beheerd 

door dezelfde natuurlijke of rechtspersoon 

beschouwd als één enkele OEM. 

Voor motoren van de categorie NRE staan 

de lidstaten de verlenging toe van de 

overgangsperiode en de in de eerste alinea 

vermelde periode van 18 maanden met een 

extra periode van 12 maanden voor OEM's 

met een totale jaarlijkse productie van 

minder dan 80 eenheden van niet voor de 

weg bestemde mobiele machines waarin 

verbrandingsmotoren zijn gemonteerd. 

Voor de berekening van de in deze alinea 

vermelde maxima worden alle OEM's die 

worden beheerd door dezelfde natuurlijke 

of rechtspersoon beschouwd als één enkele 

OEM. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw) 

  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor motoren van de categorie NRE in 

mobiele kranen staan de lidstaten de 

verlenging toe van de overgangsperiode 

met een extra periode van 12 maanden. 

Motivering 

Voor mobiele kranen gelden strikte afmetingsbeperkingen wanneer zij over de weg worden 

vervoerd en zij worden in relatief kleine aantallen verschillende modellen geproduceerd, die 

in kleine aantallen worden verkocht. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis. De Commissie wordt ertoe 

gemachtigd overeenkomstig artikel 55 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 
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met betrekking tot de methoden voor de 

beoordeling van de jaarlijkse productie 

van OEM's die aanspraak maken op de 

verlenging waarin is voorzien in de 

tweede alinea van lid 5 van dit artikel. Die 

gedelegeerde handelingen worden 

uiterlijk op 31 december 2016 vastgesteld. 

Motivering 

Misbruik van de verlenging waarin de tweede alinea van artikel 57, lid 5, voorziet, moet 

worden voorkomen. Typegoedkeuringsinstanties dienen derhalve te beschikken over geschikte 

en uniforme methoden voor het beoordelen van de jaarlijkse productie van OEM's. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. Niettegenstaande artikel 5, lid 3, 

artikel 17, lid 2, en artikel 21 mogen de 

lidstaten gedurende een termijn van ten 

hoogste tien jaar vanaf de in bijlage III 

genoemde toepasselijke datum voor het in 

de handel brengen van fase V-motoren, 

het in de handel brengen toestaan van 

motoren van de categorie RLL met een 

maximaal nettovermogen van meer dan 

2000 kW die niet aan de in bijlage II 

genoemde emissiegrenswaarden voldoen 

en worden gemonteerd in locomotieven 

die uitsluitend op een technisch geïsoleerd 

1520 mm-spoorwegnet rijden. Gedurende 

die termijn voldoen de in de handel 

gebrachte motoren ten minste aan de 

grenswaarden waaraan zij op 

31 december 2011 moesten voldoen om in 

de handel te worden gebracht. De 

goedkeuringsinstanties van de lidstaten 

verlenen EU-typegoedkeuring en staan 

het in de handel brengen van dergelijke 

motoren toe. 
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Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op 31 december 2020 legt de 

Commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad een verslag voor over: 

1. Uiterlijk op 31 december 2020 legt de 

Commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad een verslag voor over:  

a) de beoordeling van mogelijkheden voor 

het verder verlagen van verontreinigende 

emissies, op basis van de beschikbare 

technologieën en een kosten-batenanalyse; 

a) de beoordeling van mogelijkheden voor 

het verder verlagen van verontreinigende 

emissies, op basis van de beschikbare 

technologieën en een kosten-batenanalyse 

en een beoordeling van de vorderingen 

van de lidstaten voor wat betreft hun 

emissiereductieverbintenissen zoals 

bedoeld in Richtlijn 2001/81/EG. In dat 

verslag wordt met name beoordeeld of het 

technisch en economisch haalbaar is PN-

grenswaarden toe te voegen aan de 

categorieën niet voor de weg bestemde 

mobiele machines die niet beschikken 

over één reeks in bijlage II van deze 

verordening, alsook voor alle categorieën 

lagere PN-limieten vast te stellen in 

overeenstemming met die welke zijn 

vastgesteld voor zware bedrijfsvoertuigen 

(Euro VI) in Richtlijn 2005/55/EG. In dat 

verslag wordt ook een herziening van de 

emissiegrenswaarden voor HC 

overwogen, met inbegrip van:  

 - de A-factor voor motoren op basis van 

volledig en gedeeltelijk gasvormige 

brandstof in het kader van een 

klimaatneutraal bedrijf in vergelijking 

met motoren op basis van dieselbrandstof; 

b) het vaststellen van mogelijke relevante 

typen verontreinigende stoffen die 

momenteel niet binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. 

b) het vaststellen van mogelijke relevante 

typen verontreinigende stoffen die niet 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen. 
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Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Uiterlijk op 31 december 2025 legt de 

Commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad een verslag voor over: 

2. Uiterlijk op 31 december 2025 legt de 

Commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad een verslag voor over: 

a) het gebruik van de in artikel 32, leden 3 

en 4, vastgestelde vrijstellingsclausules; 

a) het gebruik van de in artikel 32, leden 3 

en 4, vastgestelde vrijstellingsclausules; 

b) het toezicht op resultaten van de in 

artikel 18 vastgestelde emissietests en de 

conclusies die daaruit zijn getrokken. 

b) het toezicht op resultaten van de in 

artikel 18 vastgestelde emissietests en de 

conclusies die daaruit zijn getrokken, 

alsook een beoordeling van de 

haalbaarheid van de invoering van tests 

met draagbare emissiemeetsystemen 

("PEMS-tests"); 

 b bis) het toezicht op tests voor EU-

typegoedkeuring zoals bedoeld in de 

artikelen 23 en 24, waarbij in het 

bijzonder wordt beoordeeld of deze tests 

betrekking hebben op de normale 

gebruiksomstandigheden van motoren. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in de leden 1 en 2 vermelde verslagen 

zijn gebaseerd op een raadpleging van de 

relevante belanghebbenden en houdt 

rekening met bestaande aanverwante 

Europese en internationale normen. Die 

verslagen gaan in voorkomend geval 

vergezeld van wetgevingsvoorstellen. 

3. De in de leden 1 en 2 vermelde 

verslagen: 

 a) zijn gebaseerd op een raadpleging van 

de relevante belanghebbenden; 

 b) houden rekening met bestaande 

aanverwante EU- en internationale 
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normen; en 

 c) gaan in voorkomend geval vergezeld 

van wetgevingsvoorstellen. 

 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 59 bis 

 Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 167/2013 

 In artikel 19, lid 3, wordt de volgende 

alinea toegevoegd: 

 "Voor het in de handel brengen, 

registreren of in het verkeer brengen van 

trekkers van de categorieën T2, T4.1 en 

C2 worden motoren die aan de 

voorschriften van fase III B voldoen, 

beschouwd als overgangsmotoren zoals 

gedefinieerd in artikel 3, lid 30, van 

Verordening (EU) XX/20151 bis. 

 ________________ 

 1 bis Artikel 3, lid 30, van Verordening 

(EU) XX/2015." 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – tabel I-5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Tabel I-5: Subcategorieën van motorcategorie IWP zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 5 

 

Categorie  Ontste

kings
Modus 

toerental  

Vermogensb

ereik (kW) 

Subcateg

orie  

Referentiev

ermogen  
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type  

IWP alle 

variabel 

37≤P<75 IWP -v-1 

Maximaal 

nettovermo

gen 

75≤P<130 IWP -v-2 

130≤P<300 IWP -v-3 

300≤P<1 000 IWP -v-4 

P≥1 000 IWP -v-5 

constant 

37≤P<75 IWP -c-1 

Nominaal 

nettovermo

gen 

75≤P<130 IWP -c-2 

130≤P<300 IWP -c-3 

300≤P<1 000 IWP -c-4 

P≥1 000 IWP -c-5 

 

Amendement 

 

Categorie  

Ontste

kingsty

pe  
Toerental Verplaatsing 

Vermogensb

ereik (kW) 

Subcatego

rie  

Referentievermo

gen  

IWP alle 

variabel 

< 0,9 

19≤P<75 IWP -v-1 
Maximaal 

nettovermogen 

75≤P<300 IWP -v-2 

 

300≤P<600 IWP -v-3 

0,9≤verpl.<1,2 
< 300 IWP -v-3 

300≤P<600 IWP -v-5 

1,2≤verpl.<3,5 
< 300 IWP -v-6 

300≤P<600 IWP -v-7 

3,5≤verpl.<7,0 
< 300 IWP -v-8 

300≤P<600 IWP -v-9 

alle P≥600 IWP -v-10 

constant 

< 0,9 

19≤P<75 IWP -c-1 

Nominaal 

nettovermogen 

75≤P<300 IWP -c-2 

300≤P<600 IWP -c-3 

0,9≤verpl.<1,2 
< 300 IWP -c-3 

300≤P<600 IWP -c-5 
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1,2≤verpl.<3,5 
< 300 IWP -c-6 

300≤P<600 IWP -c-7 

3,5≤verpl.<7,0 
< 300 IWP -c-8 

300≤P<600 IWP -c-9 

alle P≥600 IWP -c-10 

 

 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – tabel I-6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Categorie  Ontste

kingst

ype   

Modus 

toerental  

Vermogensb

ereik (kW) 

Subcateg

orie  

Referentiev

ermogen  

IWA alle 

variabel 
560≤P<1 000 IWA-v-1 Maximaal 

nettovermo

gen P≥1 000 IWA-v-2 

constant 560≤P<1 000 IWA-c-1 

Nominaal 

nettovermo

gen 

 

Amendement 

 

Categorie  

Ontste

kingsty

pe  
Toerental Verplaatsing 

Vermogens

bereik (kW) 

Subcategori

e  

Referentiever

mogen  

IWA alle variabel 

< 0,9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Maximaal 

nettovermoge

n 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0,9≤verpl.<1,2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1,2≤verpl.<3,5 < 300 IWA-v-6 
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300≤P<600 IWA-v-7 

3,5≤verpl.<7,0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

alle P≥600 IWA-v-10 

constant 

< 0,9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Nominaal 

nettovermoge

n 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0,9≤verpl.<1,2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1,2≤verpl.<3,5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3,5≤verpl.<7,0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

alle P≥600 IWA-c-10 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – kopje 1 – tabel II-1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Tabel II-1: Fase V-emissiegrenswaarden voor motorcategorie NRE als gedefinieerd in 

artikel 4, punt 1  

Emissiefas

e 
Subcateg

orie 

motor 

Vermogensb

ereik 
Ontsteki

ngstype 
CO HC NOx Deeltje

smassa  
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Fase V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Fase V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Fase V 
 

NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 alle 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 
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Fase V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 alle 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 alle 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1)  0,6 voor met de hand te starten en met lucht gekoelde motoren met directe inspuiting 

 

Amendement 

Tabel II-1: Fase V-emissiegrenswaarden voor motorcategorie NRE als gedefinieerd in 

artikel 4, punt 1  

Emissiefas

e 

Subcategorie 

motor 

Vermogen

sbereik 

Ontsteking

stype 

CO HC NOx Deeltje

smassa  

PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

Fase V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

Fase V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

Fase V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 alle 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Fase V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
alle 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Fase V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 alle 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1)  0,6 voor met de hand te starten en met lucht gekoelde motoren met directe inspuiting 
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TOELICHTING 

Inleiding 

De rapporteur is in principe ingenomen met het Commissievoorstel voor een verordening dat 

in de eerste plaats is gericht op het bijdragen tot het bieden van een antwoord op zorgen ten 

aanzien van de volksgezondheid die zijn ontstaan nadat studies aantoonden dat ultrafijne 

deeltjes kankerverwekkend zijn, op het verbeteren van de luchtkwaliteit in het algemeen en op 

het creëren van een markt zonder belemmeringen, niet alleen binnen de EU, maar ook voor 

onze belangrijkste handelspartners over de hele wereld. De op basis van motorgroottes en 

machinetypen gespreide aanpak maakt een soepele invoering mogelijk voor de sectoren 

waarop de nieuwe vereisten van invloed zijn, rekening houdend met de grote verscheidenheid 

aan machines en motoren. 

Op dit moment voldoet een aantal stedelijke gebieden in de EU niet volledig aan de 

luchtkwaliteitsnormen. Dit probleem wordt groter, aangezien steeds meer mensen in 

stedelijke agglomeraties willen wonen. De sector niet voor de weg bestemde mobiele 

machines is een van de sectoren die schadelijke uitstoot veroorzaken in de vorm van gassen of 

deeltjes. Voor auto's, lichte vrachtwagens en zware vrachtvoertuigen worden ambitieuze 

programma's uitgevoerd om de CO2-uitstoot en de uitstoot van verontreinigende stoffen terug 

te dringen, net zoals voor stookinstallaties en industriële emissies. Hoewel de sector niet voor 

de weg bestemde mobiele machines veel kleiner is dan de andere hierboven genoemde 

bronnen en de opeenvolgende fasen tot aan fase IV de emissies aanzienlijk hebben 

verminderd, bestaat het risico dat de bijdrage van deze sector wordt onderschat, tenzij een 

vergelijkbare stap voorwaarts wordt gezet om bij te dragen tot het verbeteren van de 

luchtkwaliteit. Niet voor de weg bestemde mobiele machines veroorzaken volgens de 

gegevens van de Commissie 15 % van alle NOx-emissies en 5 % van alle deeltjesemissies in 

de EU. Om dit probleem aan te pakken, stelt de Commissie voor strengere normen vast te 

stellen voor de meeste motoren die reeds onder het toepassingsgebied van de huidige Richtlijn 

97/68/EG vallen en om het toepassingsgebied uit te breiden met nieuwe vermogensgebieden 

van motoren, verbrandingstypen en brandstoffen en een aantal nieuwe categorieën machines, 

om mazen in de wetgeving te dichten. Dit heeft, naast de duidelijke en wenselijke milieu- en 

gezondheidsvoordelen voor onze burgers, als voordeel dat een geharmoniseerde interne markt 

wordt gecreëerd voor de sector en gebruikers van de machines en dat de handel en 

concurrentie worden vergemakkelijkt, waardoor de milieuwetgeving uiteindelijk ook 

zakelijke kansen biedt. 

De Commissie streeft er met de keuze voor beleidsoptie 4 naar het beste van alle opties te 

combineren: de afstemming op Amerikaanse normen wanneer deze strenger zijn dan de EU-

normen en op de ambities van de sector wegvervoer waarop de huidige ambities van de sector 

niet voor de weg bestemde mobiele machines achterlopen, dit alles in combinatie met 

verbeterde toezichtsbepalingen, indien passend. 

Technologische vooruitgang kan strengere regelgeving rechtvaardigen zonder de druk op de 

be- en verwerkende industrie onnodig te vergroten. De technologie die nodig is om te voldoen 

aan de nieuwe voorgestelde normen heeft zich in andere sectoren immers grotendeels 

ontwikkeld tot een volwaardige technologie en kan aan deze sectoren worden ontleend en 

afgestemd op de specifieke kenmerken van de betrokken sectoren niet voor de weg bestemde 
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mobiele machines. Deze aanpassing is nog niet voltooid, hetgeen rechtvaardigt dat de meest 

ambitieuze doelstellingen, die zijn vastgesteld voor het grootste deel van de sectoren, niet van 

toepassing zijn op enkele motoren. 

Het creëren van een interne markt zal ook in een veel grotere context voordelen hebben. Het 

zal de buitenlandse handel met andere ontwikkelde industriële economieën, en met name de 

VS, maar waarschijnlijk ook met andere regio's en steden waar luchtverontreiniging een 

probleem is, aanzienlijk vergemakkelijken en uitbreiden. 

Opmerkingen 

Dit verslag heeft als belangrijkste doel te zorgen voor een redelijk evenwicht tussen 

gezondheids- en milieukwesties, zoals voorgesteld door de Commissie, en het 

concurrentievermogen van de be- en verwerkende industrie en de banen en de knowhow die 

deze met zich meebrengt. De gezondheid en veiligheid van onze burgers, en met name van 

diegenen die elke dag werken met de machines die onder het toepassingsgebied van dit 

voorstel vallen, aangezien zij in het bijzonder worden blootgesteld aan verontreinigende 

emissies, is een belangrijk aspect van dit voorstel. Wat de concurrentieaspecten betreft, is de 

rapporteur van mening dat kmo's, die veel banen scheppen, kwetsbaar kunnen zijn en aan hen 

een aantal voordelen moet worden toegekend. 

Een andere belangrijke doelstelling moet zijn om de sector planningszekerheid op de lange 

termijn en een stabiel regelgevingsklimaat te bieden. In dit opzicht biedt een verordening, de 

vorm die voor dit nieuwe wetgevingsinstrument is gekozen, duidelijke voordelen ten opzichte 

van een richtlijn, waarvan de omzetting in nationale wetgeving tijd vereist en het risico op 

uiteenlopende interpretaties met zich meebrengt. Met het oog op deze doelstellingen, stelt de 

rapporteur een aantal wijzigingen voor: 

· Het is raadzaam administratieve verplichtingen tot een minimum te beperken. 

Wetgeving en formaliteiten moeten met de digitale tijd meegaan en hiervan 

gebruikmaken om bureaucratie en de hiermee samenhangende kosten terug te dringen. 

Derhalve kunnen het model en de vorm van het conformiteitscertificaat worden 

vereenvoudigd en kan ervoor worden gezorgd dat deze eenvoudig kunnen worden 

opgehaald uit een geschikte databank. 

· Op grond van dezelfde redenering ten aanzien van efficiëntie en kostenbesparingen, 

geeft de rapporteur de voorkeur aan het gebruik van het reeds bestaande 

Informatiesysteem interne markt, dat duidelijke voordelen biedt in vergelijking met het 

creëren van een nieuw administratief systeem. 

· De mogelijkheid om motoren te vervangen door andere motoren van ten minste 

dezelfde emissiefase, zoals vastgelegd in de huidige Richtlijn 97/68/EG, moet blijven 

bestaan. De rapporteur geeft er echter de voorkeur aan deze mogelijkheid te beperken 

tot bepaalde categorieën machines, op gedifferentieerde wijze, aan de hand van 

verschillende factoren, zoals een langere gemiddelde levensduur, het kapitaliseren van 

investeringen en technologische ontwikkelingen. Bovendien moet deze mogelijkheid 

van beperkte duur zijn, naar gelang de categorieën en vermogensklassen. 
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De rapporteur is ook enigszins bezorgd over de mogelijke problemen in de spoorwegsector. 

De periode van een jaar, zoals voorzien in artikel 57, lid 5, van het voorstel, kan zelfs in strijd 

zijn met de verplichtingen en procedures die moeten worden gevolgd voor de goedkeuring, 

zoals vastgesteld in Richtlijn 2008/57/EG (richtlijn interoperabiliteit) en Verordening 

1302/2014. De rapporteur verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve te voorkomen dat 

problemen ontstaan als gevolg van mogelijk strijdige bepalingen. Gezien deze specifieke 

vereisten, dienen, wat verplichtingen betreft, vervangingsmotoren te worden toegestaan en 

moet tijd voor de invoering worden toegekend. 

Een algemene verlenging van de overgangsperiode met zes maanden, en in sommige 

specifieke gevallen zelfs langer, wordt geaccepteerd, zoals ook hierboven vermeld. 

De Commissie wordt verzocht bij een eventuele verdere herziening van het toepassingsgebied 

van deze verordening te overwegen hieronder diverse categorieën smalspoortrekkers op te 

nemen, aangezien dit de rapporteur passender lijkt, met name met het oog op de economisch 

onhoudbare termijnen voor de fasen IV en V voor die trekkers. 

Met betrekking tot binnenschepen is het Commissievoorstel erg ambitieus en kan het leiden 

tot buitensporige lasten voor de sector, die zijn ontwikkelingskosten moet terugverdienen met 

de jaarlijkse productie van slechts een paar honderd machines of minder. De rapporteur pleit 

voor een wat minder strenge benadering voor de zwaardere, maar tegelijkertijd meest 

voorkomende, categorieën motoren voor binnenschepen die het herstel van deze 

vervoersmodus als energie-efficiënte en milieuvriendelijke optie combineren met de 

noodzakelijke economische duurzaamheid. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN 
CONSUMENTENBESCHERMING 

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 

voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor in niet voor 

de weg bestemde mobiele machines gemonteerde verbrandingsmotoren 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

Rapporteur voor advies: Jiří Pospíšil 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Achtergrond en Commissievoorstel 

Dit wetgevingsvoorstel is erop gericht het milieu te beschermen en de deugdelijke werking 

van de interne markt voor motoren van niet voor de weg bestemde mobiele machines te 

waarborgen. Het heeft betrekking op een groot aantal typen verbrandingsmotoren, 

gemonteerd in een reeks verschillende machines, met inbegrip van kleine draagbare 

apparatuur, bouwmachines en generatoraggregaten, treinstellen, locomotieven en 

binnenschepen. Een succesvolle tenuitvoerlegging van deze richtlijn zou aanzienlijke 

milieuwinst opleveren door de reductie van de emissies van nieuwe machines die, gaandeweg, 

oudere, vervuilendere machines zouden vervangen.  

Het voorstel beoogt bij te dragen tot het concurrentievermogen van de Europese industrie en 

de risico´s van marktverstoring te verminderen door de wetgeving voor typegoedkeuring te 

vereenvoudigen, de transparantie te verbeteren en administratieve lasten te verlichten. 

Bovendien neemt het, door de emissievoorschriften van de EU en de VS op elkaar af te 

stemmen, obstakels voor externe handel weg en vermindert het de belemmeringen op het 

gebied van regelgeving.  

Het concurrentievermogen van de Europese industrie 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie en ondersteunt de 
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doelstellingen ervan volledig. Er moeten evenwel diverse aanpassingen worden aangebracht 

om volledig te waarborgen dat deze verordening bijdraagt tot het concurrentievermogen van 

de Europese industrie in deze sector. 

In dit ontwerpadvies streeft de rapporteur ernaar het voorstel weer in evenwicht te brengen en 

te voorzien in genoeg flexibiliteit om ervoor te zorgen dat fabrikanten aan de milieuvereisten 

kunnen voldoen zonder het concurrentievermogen van de EU te schaden. De voorgestelde 

veranderingen zullen fabrikanten aanzienlijk helpen bij de aanpassing aan de nieuwe 

milieuvereisten zonder deze te versoepelen. 

In het licht van bovenstaande stelt de rapporteur voor de in het voorstel voorziene 

overgangsperiode met zes maanden te verlengen. Er is in extra vrijstellingen voorzien voor 

kleine fabrikanten die minder dan 100 machines per jaar produceren, aangezien de 

desbetreffende fabrikanten hoofdzakelijk kmo´s zijn. De rapporteur is daarnaast van mening 

dat in duidelijk omschreven gevallen het gebruik van vervangingsmotoren moet worden 

toegestaan. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het doel van deze verordening is 

geharmoniseerde regels voor EU-

typegoedkeuring van in niet voor de weg 

bestemde mobiele machines te monteren 

motoren vast te stellen om de goede 

werking van de interne markt te 

waarborgen. Daartoe moeten nieuwe 

emissiegrenswaarden worden vastgesteld 

die overeenstemmen met de technologische 

vooruitgang en het beleid van de Unie in 

de sector wegvervoer, met het oog op de 

verwezenlijking van de EU-doelstellingen 

(6) Het doel van deze verordening is 

geharmoniseerde regels voor EU-

typegoedkeuring van in niet voor de weg 

bestemde mobiele machines te monteren 

motoren vast te stellen om de goede 

werking van de interne markt te 

waarborgen. Daartoe moeten nieuwe 

emissiegrenswaarden worden vastgesteld 

die overeenstemmen met de technologische 

vooruitgang en het beleid van de Unie in 

de sector wegvervoer, met het oog op de 

verwezenlijking van de EU-doelstellingen 
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inzake luchtkwaliteit en de vermindering 

van emissies van niet voor de weg 

bestemde mobiele machines, hetgeen leidt 

tot een meer proportioneel aandeel in 

emissies van machines in verhouding tot 

emissies van wegvoertuigen. Het 

toepassingsgebied van de EU-wetgeving 

op dit vlak moet worden uitgebreid, 

teneinde de harmonisering van de markt 

op EU-niveau en op internationaal niveau 

te verbeteren en het risico op 

marktverstoring tot een minimum te 

beperken. Deze verordening beoogt verder 

het huidige regelgevingskader te 

vereenvoudigen, middels maatregelen 

voor het vereenvoudigen van 

administratieve procedures, en de 

algemene voorwaarden voor handhaving 

te verbeteren, met name door de regels 

met betrekking tot markttoezicht te 

versterken. 

inzake luchtkwaliteit en de vermindering 

van emissies van niet voor de weg 

bestemde mobiele machines, hetgeen leidt 

tot een meer proportioneel aandeel in 

emissies van machines in verhouding tot 

emissies van wegvoertuigen. De lidstaten 

moeten deze doelstellingen actief 

ondersteunen door middel van nationale 

regelingen om gebruikers aan te 

moedigen op nieuwe machines over te 

stappen, zodat het aandeel van oude niet 

voor de weg bestemde mobiele machines 

met de hoogste uitstoot geleidelijk kleiner 

wordt. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Het toepassingsgebied van de 

Uniewetgeving op dit vlak moet worden 

uitgebreid, teneinde de harmonisering van 

de markt op Unie- en internationaal 

niveau te verbeteren en het risico op 

marktverstoring tot een minimum te 

beperken. Deze verordening beoogt verder 

het huidige regelgevingskader te 

vereenvoudigen, middels maatregelen 

voor het vereenvoudigen van 

administratieve procedures, en de 

algemene voorwaarden voor handhaving 

te verbeteren, met name door de regels 

met betrekking tot markttoezicht te 

versterken. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Om werknemers in de directe 

omgeving te verzekeren van een zo groot 

mogelijke bescherming en werknemers in 

de nabijheid van meerdere machines en 

apparaten zo weinig mogelijk bloot te 

stellen aan de specifieke cumulatieve 

belasting, dient de stand van de techniek 

te worden benut om emissies tot een 

minimum te beperken. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Motoren die conform zijn met en 

vallen onder het toepassingsgebied van de 

nieuwe regelgeving inzake 

emissiegrenswaarden en EU-

typegoedkeuringsprocedures moet in de 

lidstaten in de handel mogen worden 

gebracht; die motoren hoeven niet te 

voldoen aan andere nationale 

emissiegrenswaarden. De lidstaten die 

goedkeuring verlenen moeten de nodige 

controlemaatregelen nemen teneinde de 

motoren die onder elke EU-

typegoedkeuring zijn geproduceerd, te 

identificeren. 

(20) Motoren die conform zijn met en 

vallen onder het toepassingsgebied van de 

nieuwe regelgeving inzake 

emissiegrenswaarden en EU-

typegoedkeuringsprocedures moet in de 

lidstaten in de handel mogen worden 

gebracht; die motoren hoeven niet te 

voldoen aan andere nationale 

emissiegrenswaarden om op de markt te 

mogen worden gebracht. De lidstaten die 

goedkeuring verlenen moeten verificatie- 

en controlemaatregelen nemen wanneer de 

omstandigheden dit vereisen voor de 

invoer en de verkoop van motoren op de 

EU-markt, zodat gewaarborgd is dat zij 

elk voor zich aan de EU-typegoedkeuring 

beantwoorden. Zulks onverminderd het 

recht van de lidstaten het gebruik van op 

de markt gebrachte motoren te bevorderen 

of te beperken, voor zover dit niet op 

discriminerende wijze gebeurt en objectief 

is gerechtvaardigd.  
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Motivering 

Identificatie van motortypen die op de EU-markt komen moet gebeuren bij de invoer. Dat is 

de zekerste, meest effectieve en goedkoopste manier om al die motortypen te identificeren en 

controleren. De naleving van EU-normen is aan de hand van begeleidende invoerdocumenten 

te verifiëren. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Er moet een beperkt aantal 

vrijstellingen worden verleend teneinde te 

beantwoorden aan de specifieke behoeften 

met betrekking tot het leger, 

belemmeringen voor toelevering, proeven 

met prototypen en het gebruik van 

machines op plaatsen waar 

ontploffingsgevaar heerst. 

(21) Er moet een beperkt aantal 

vrijstellingen worden verleend teneinde te 

beantwoorden aan de specifieke behoeften 

met betrekking tot het leger, 

belemmeringen voor toelevering, proeven 

met prototypen, vervangingsmotoren en 

het gebruik van machines op plaatsen waar 

ontploffingsgevaar heerst. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Bijgevolg moeten de VN/ECE-

reglementen en wijzigingen daarop 

waaraan de Unie, in het kader van de 

toepassing van Besluit 97/836/EG, haar 

goedkeuring heeft gehecht of waartoe de 

Unie is toegetreden, worden erkend als 

equivalent aan de in het kader van deze 

verordening verleende EU-

typegoedkeuringen. De Commissie moet 

dienovereenkomstig worden bevoegd om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

teneinde te bepalen welke VN/ECE-

reglementen van toepassing zijn op EU-

typegoedkeuringen. 

(25) Bijgevolg moeten de VN/ECE-

reglementen en wijzigingen daarop 

waaraan de Unie, in het kader van de 

toepassing van Besluit 97/836/EG, haar 

goedkeuring heeft gehecht of waartoe de 

Unie is toegetreden, worden erkend als 

equivalent aan de in het kader van deze 

verordening verleende EU-

typegoedkeuringen. Om deze verordening 

zo nauw mogelijk te laten aansluiten op 
de aldus erkende VN/ECE-reglementen 

moet de Commissie dienovereenkomstig 

worden bevoegd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen teneinde te 

bepalen welke VN/ECE-reglementen van 
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toepassing zijn op EU-typegoedkeuringen 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1– punt 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) "vervangingsmotor": een nieuw 

gebouwde motor die uitsluitend is 

geleverd ter vervanging van een in 

gebruik zijnde motor in een machine; 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1– punt 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) "ondergronds gebruikte 

apparatuur": apparatuur die in de 

mijnbouw wordt gebruikt. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – punt 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) "overgangsperiode": de eerste achttien 

maanden na de datum van de verplichte 

tenuitvoerlegging van fase V, zoals 

bedoeld in artikel 17, lid 2; 

(29) "overgangsperiode": de eerste 

vierentwintig maanden na de datum van de 

verplichte tenuitvoerlegging van fase V, 

zoals bedoeld in artikel 17, lid 2; 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1– punt 40 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (40 bis) "mobiele kraan": een giekkraan 

die op eigen kracht op de weg of op 

onverhard terrein kan rijden, zijn 

stabiliteit aan de zwaartekracht ontleent, 

en die voor het verplaatsen gebruik maakt 

van banden, rupsbanden of andere 

mobiele voorzieningen. Mobiele kranen 

op banden worden geacht voertuigen voor 

speciale doeleinden te zijn en vallen 

binnen het toepassingsgebied van 

Richtlijn 2007/46/EG; 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) motoren met een referentievermogen 

van minder dan 560 kW die gebruikt 

worden in de plaats van motoren van de 

categorieën IWP, RLL of RLR; 

(b) motoren met een referentievermogen 

van minder dan 560 kW die gebruikt 

worden in de plaats van motoren van de 

categorieën IWA, IWP, RLL of RLR; 

Motivering 

Het voorgestelde amendement 9 op tabel I-6 in bijlage II hanteert dezelfde grenswaarden 

voor binnenvaart-voortstuwingsmotoren als voor binnenvaart-hulpmotoren van alle 

vermogensklassen. Door dit amendement kunnen optioneel ook andere dan 

binnenvaartmotoren van <560kW worden gebruikt waar inzetbaar. Zulke motoren hebben 

lagere emissie-grenswaarden dan die in het amendement op tabel I-6 in bijlage II worden 

voorgesteld. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 4 – lid 1 – punt 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) motoren met een referentievermogen 

van 37 kW of meer, die uitsluitend in 

binnenschepen voor voortstuwing worden 

gebruikt of daarvoor zijn bedoeld; 

(a) motoren die uitsluitend in 

binnenschepen voor voortstuwing worden 

gebruikt of daarvoor zijn bedoeld; 

Motivering 

Het Amerikaanse reglement 40CFR1042 kent geen minimum van 37 kW. Door schrapping 

van deze beperking wordt volledige afstemming op het VS-reglement mogelijk. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) motoren met en referentievermogen 

van meer dan 560 kW die worden gebruikt 

in plaats van motoren uit categorie IWA 

indien is voldaan aan de voorschriften van 

artikel 23, lid 8; 

(b) motoren die worden gebruikt in plaats 

van motoren uit categorie IWA indien is 

voldaan aan de voorschriften van artikel 

23, lid 8; 

Motivering 

Het voorgestelde amendement 9 op tabel I-6 in bijlage II breidt toepassing van dezelfde 

grenswaarden als binnenvaartmotoren uit tot binnenwaterhulpmotoren van >560kW, alleen 

om alle vermogens daaronder te laten vallen. Dit amendement past de tekst zodanig aan dat 

binnenwatermotoren met een gecertificeerde juiste cyclus als hulpmotor kunnen worden 

gebruikt overeenkomstig dat beginsel. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"categorie IWA", die bestaat uit motoren 

met een nettovermogen van meer dan 

"categorie IWA", die bestaat uit motoren 

die uitsluitend in binnenschepen voor 
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560 kW, die uitsluitend in binnenschepen 

voor hulpdoeleinden worden gebruikt of 

daarvoor zijn bedoeld. 

hulpdoeleinden worden gebruikt of 

daarvoor zijn bedoeld. 

Motivering 

Het voorgestelde amendement 9 op tabel I-6 in bijlage II breidt toepassing van dezelfde 

grenswaarden als binnenvaartmotoren uit tot binnenwaterhulpmotoren van >560kW, alleen 

om alle vermogens daaronder te laten vallen. Dit amendement brengt de tekst in 

overeenstemming met dat beginsel. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De goedkeuringsinstanties maken 

middels het in artikel 41 genoemde 

centrale administratieve platform van de 

Unie een register bekend van alle 

motortypen en motorfamilies waarvoor 

EU-typegoedkeuring is verleend, waarin 

ten minste de volgende informatie wordt 

opgenomen: handelsmerk, benaming van 

de fabrikant, motorcategorie, 

typegoedkeuringsnummer en datum van de 

typegoedkeuring. 

3. De goedkeuringsinstanties maken 

middels het in artikel 41 genoemde 

centrale administratieve platform van de 

Unie een register bekend van alle 

motortypen en motorfamilies waarvoor 

EU-typegoedkeuring is verleend, waarin 

ten minste de volgende informatie wordt 

opgenomen: handelsmerk, benaming van 

de fabrikant, motorcategorie, 

typegoedkeuringsnummer en datum van de 

typegoedkeuring alsmede technische 

parameters. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor motoren waarvoor EU-

typegoedkeuring is verleend, voeren de 

markttoezichtautoriteiten, op toereikende 

schaal en op basis van een toereikende 

steekproef, documentencontroles en indien 

gewenst fysische of laboratoriumcontroles 

Voor motoren waarvoor EU-

typegoedkeuring is verleend, voeren de 

markttoezichtautoriteiten, op toereikende 

schaal en op basis van een significant 

percentage van steekproeven, 

documentencontroles en indien gewenst 
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van motoren uit. Hierbij houden zij 

rekening met gevestigde beginselen van 

risicobeoordeling, klachten en andere 

relevante informatie. 

fysische of laboratoriumcontroles van 

motoren uit. Hierbij houden zij rekening 

met gevestigde beginselen van 

risicobeoordeling, klachten en andere 

relevante informatie. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. In aanvulling op de overeenkomstig 

artikel 31 op hun motoren aangebrachte 

opschriften vermelden fabrikanten hun 

naam, geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerd handelsmerk en contactadres 

in de Unie op motoren die op de markt 

worden aangeboden of, wanneer dit niet 

mogelijk is, op de verpakking of in een bij 

de motor gevoegd document. 

6. In aanvulling op de overeenkomstig 

artikel 31 op hun motoren aangebrachte 

opschriften vermelden fabrikanten hun 

naam, geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerd handelsmerk, technische 

parameters en contactadres in de Unie op 

motoren die op de markt worden 

aangeboden of, wanneer dit niet mogelijk 

is, op de verpakking of in een bij de motor 

gevoegd document. 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De importeurs stellen instructies en 

informatie beschikbaar overeenkomstig de 

vereisten van artikel 41. 

5. De importeurs stellen instructies, 

informatie en alle documentatie 

beschikbaar overeenkomstig de vereisten 

van artikel 41. 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 23 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. In geval van een motor uit categorie 

IWP met een referentievermogen van 

meer dan 560 kW die bestemd is voor 

gebruik in plaats van een motor uit de 

categorie IWA overeenkomstig artikel 4, 

tweede alinea, wordt afzonderlijk aan de 

eisen uit alinea 5 voor iedere toepasbare in 

de tabellen IV-5 en IV-6 van bijlage IV 

opgenomen steadystatetestcyclus voldaan 

en geeft het informatiedocument van de 

EU-typegoedkeuring iedere 

steadystatetestcyclus aan waarvoor aan dit 

voorschrift werd voldaan. 

8. In geval van een motor uit categorie 

IWP die bestemd is voor gebruik in plaats 

van een motor uit de categorie IWA 

overeenkomstig artikel 4, tweede alinea, 

wordt afzonderlijk aan de eisen uit alinea 5 

voor iedere toepasbare in de tabellen IV-5 

en IV-6 van bijlage IV opgenomen 

steadystatetestcyclus voldaan en geeft het 

informatiedocument van de EU-

typegoedkeuring iedere 

steadystatetestcyclus aan waarvoor aan dit 

voorschrift werd voldaan. 

Motivering 

Het voorgestelde amendement 9 op tabel I-6 in bijlage II breidt toepassing van dezelfde 

grenswaarden als binnenvaartmotoren uit tot binnenwaterhulpmotoren van >560kW, alleen 

om alle vermogens daaronder te laten vallen. Dit amendement brengt de tekst in 

overeenstemming met dat beginsel. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Conformiteitscertificaat Conformiteitsverklaring 

1. Als houder van EU-typegoedkeuring 

voor een motortype of een motorfamilie 

levert de fabrikant een 

conformiteitscertificaat bij elke motor die 

conform het goedgekeurde motortype 

wordt geproduceerd. 

1. Als houder van EU-typegoedkeuring 

voor een motortype of een motorfamilie 

levert de fabrikant een 

conformiteitsverklaring 

("conformiteitsverklaring") bij in de 

handel worden gebracht op basis van: 

 (a) een vrijstelling als bedoeld in 

artikel 32, lid 1, 3 of 4; of 

 (b) een overgangsbepaling als bedoeld in 

artikel 57. 

Een dergelijk certificaat wordt kosteloos Een dergelijke verklaring vermeldt de 
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bij de motor geleverd en vergezelt de 

machine waarin de motor wordt 

gemonteerd. De levering ervan mag niet 

afhankelijk worden gesteld van een 

uitdrukkelijk verzoek daartoe of het 

verstrekken van aanvullende gegevens aan 

de fabrikant. 

bijzondere kenmerken en beperkingen die 

op de motor van toepassing dienen te zijn, 
wordt kosteloos bij de motor geleverd en 

vergezelt de niet voor de weg bestemde 

mobiele machine waarin de motor wordt 

gemonteerd. De levering ervan mag niet 

afhankelijk worden gesteld van een 

uitdrukkelijk verzoek daartoe of het 

verstrekken van aanvullende gegevens aan 

de fabrikant. 

Op verzoek van de eigenaar van het 

voertuig verstrekt de fabrikant van de 

motor, gedurende een periode van tien jaar 

na de productiedatum van de motor, een 

duplicaat van het conformiteitscertificaat 

aan de eigenaar van de motor, tegen 

betaling van een bedrag dat niet hoger is 

dan de hieraan verbonden kosten. Op de 

voorzijde van het duplicaat is het woord " 

duplicaat " duidelijk zichtbaar. 

Op verzoek van de eigenaar van het 

voertuig verstrekt de fabrikant van de 

motor, gedurende een periode van tien jaar 

na de productiedatum van de motor, een 

duplicaat van de conformiteitsverklaring 

aan de eindgebruiker van de motor, tegen 

betaling van een bedrag dat niet hoger is 

dan de hieraan verbonden kosten. Op de 

voorzijde van het duplicaat van een 

conformiteitsverklaring is het woord 

"duplicaat" duidelijk zichtbaar. 

3. Het conformiteitscertificaat wordt 

opgesteld in ten minste één van de officiële 

talen van de Unie. Een lidstaat mag 

voorschrijven dat het 

conformiteitscertificaat naar zijn eigen 

officiële taal of talen wordt vertaald. 

3. De conformiteitsverklaring wordt 

opgesteld in ten minste één van de officiële 

talen van de Unie. Een lidstaat mag van de 

fabrikant van de motor vereisen dat de 

conformiteitsverklaring naar zijn eigen 

officiële taal of talen wordt vertaald. 

4. De persoon (personen) die gemachtigd is 

(zijn) om de conformiteitscertificaten te 

ondertekenen, maakt (maken) deel uit van 

de organisatie van de fabrikant en wordt 

(worden) door de directie naar behoren 

gemachtigd om volledig de wettelijke 

verantwoordelijkheid van de fabrikant te 

dragen ten aanzien van het ontwerp en de 

constructie of de conformiteit van de 

productie van de motor. 

4. De persoon (personen) die gemachtigd is 

(zijn) om de conformiteitsverklaringen te 

ondertekenen, maakt (maken) deel uit van 

de organisatie van de fabrikant en wordt 

(worden) door de directie van die 

organisatie naar behoren gemachtigd om 

volledig de wettelijke verantwoordelijkheid 

van de fabrikant te dragen ten aanzien van 

het ontwerp en de constructie of de 

conformiteit van de productie van de 

motor. 

5. Het conformiteitscertificaat wordt 

volledig ingevuld en bevat geen andere 

beperkingen op het gebruik van het 

voertuig dan die welke in deze verordening 

of een van de op grond van deze 

verordening vastgestelde gedelegeerde 

handelingen zijn toegestaan. 

5. De conformiteitsverklaring wordt 

volledig ingevuld en bevat geen andere 

beperkingen op het gebruik van het 

voertuig dan die welke in deze verordening 

zijn toegestaan. 
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6. Het opschrift van het 

conformiteitscertificaat van motortypen of 

motorfamilies waarvoor overeenkomstig 

artikel 33, lid 2, goedkeuring is verleend, 

luidt als volgt: " Voor motoren waarvoor 

overeenkomstig artikel 31 van 

Verordening (EU) nr. xx/xx van het 

Europees Parlement en de Raad van 

[datum] inzake de voorschriften met 

betrekking tot emissiegrenswaarden en 

typegoedkeuring voor in niet voor de weg 

bestemde mobiele machines gemonteerde 

verbrandingsmotoren typegoedkeuring is 

verleend (voorlopige goedkeuring) " . 

 

7. De Commissie wordt bevoegd middels 

uitvoeringshandelingen het 

modelconformiteitscertificaat vast te 

stellen, met inbegrip van de technische 

kenmerken ter voorkoming van vervalsing. 

Daartoe voorzien de 

uitvoeringshandelingen in de 

druktechnische beveiligingen die het papier 

dat voor het certificaat wordt gebruikt, 

beschermen. Die uitvoeringshandelingen 

worden tegen [31 december 2016] 

vastgesteld volgens de in artikel 54, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

7. De Commissie wordt bevoegd middels 

uitvoeringshandelingen de 

modelconformiteitsverklaring vast te 

stellen, met inbegrip van de technische 

kenmerken ter voorkoming van vervalsing. 

Daartoe voorzien de 

uitvoeringshandelingen in de 

druktechnische beveiligingen die het papier 

dat voor de conformiteitsverklaring wordt 

gebruikt, beschermen. Die 

uitvoeringshandelingen worden tegen [54 

december 2016] vastgesteld volgens de in 

artikel 2, lid 31, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alvorens de motor de productielijn 

verlaat, moeten alle door deze verordening 

vereiste merktekens zijn aangebracht. 

2. Alvorens binnen de Unie, alsook buiten 

de Unie vervaardigde motoren de 

productielijn verlaten, moeten alle door 

deze verordening vereiste merktekens zijn 

aangebracht. Dit vereiste laat een vereiste 

van andere merktekens uit hoofde van 

nationale of Uniewetgeving onverlet. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Onverminderd de vereisten van 

artikel 5, leden 2 en 3, en artikel 17, lid 2, 

staan lidstaten het in de handel brengen 

toe van vervangingsmotoren die tot een 

van de volgende categorieën behoren: 

 (a) motoren van de categorie NRE, NRG 

of NRS die voldoen aan de 

emissiegrenswaarden waaraan de te 

vervangen motor moest voldoen toen hij 

oorspronkelijk in de handel werd 

gebracht; 

 (b) motoren van de categorie RLL of RLR 

die voldoen aan de emissiegrenswaarden 

waaraan de te vervangen motor moest 

voldoen toen hij oorspronkelijk in de 

handel werd gebracht, indien de te 

vervangen motor is gefabriceerd op of na 

1 januari 2012; 

 (c) motoren van de categorie RLL of RLR 

die voldoen aan de emissiegrenswaarden 

die van toepassing waren op de motoren 

binnen het toepassingsgebied van de 

respectieve categorie op 31 december 2011 

voor het in de handel brengen, indien de 

te vervangen motor is gefabriceerd op of 

voor die datum en het gebruik van een 

vervangingsmotor die voldoet aan de eisen 

van de meest recente toepasselijke 

emissiefase in het treinstel of de 

locomotief in kwestie gepaard zou gaan 

met aanzienlijke technische 

moeilijkheden; 

 (d) motoren van de categorie NRE, NRG, 

NRS, RLL of RLR mogen hetzelfde 

vermogen of een hoger vermogen hebben, 

mits zij voldoen aan de punten a), b) en c) 

van dit lid. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 5 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) het in de handel brengen van 

vervangingsmotoren, als bedoeld in 

lid 4 bis. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De fabrikant bewaart kopieën van de lijst 

voor een periode van ten minste 20 jaar na 

het verstrijken van de geldigheidsduur van 

de betrokken EU-typegoedkeuring. 

De fabrikant bewaart kopieën van de lijst 

voor een periode van ten minste 10 jaar na 

het verstrijken van de geldigheidsduur van 

de betrokken EU-typegoedkeuring. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 39 bis 

 Waarborgen voor gezondheid en 

veiligheid van mijnwerkers in de 

ondergrondse mijnbouw 

 In het geval dat geen elektrische motoren 

kunnen worden gebruikt wordt gekozen 

voor ondergrondse apparatuur die op 

minder vervuilende brandstof werkt, 

bijvoorbeeld LPG. De vervuilende 
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emissies van elke afzonderlijke motor 

mogen niet meer bedragen dan de helft 

van de in bijlage II genoemde 

grenswaarden die in de open ruimte 

gelden. 

Motivering 

Voor de mijnbouw moeten specifieke grenswaarden gelden omdat het gebruik van motoren op 

fossiele brandstof daar gevaar opleveren voor de gezondheid van de mijnwerkers. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Centraal administratief platform van de 

Unie en databank 

Uitwisseling van gegevens en informatie 

via het informatiesysteem interne markt 

(IMI) 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie stelt een centraal 

administratief digitaal platform van de 

Unie op voor de elektronische uitwisseling 

van gegevens en informatie met betrekking 

tot EU-typegoedkeuringen. Het platform 

wordt gebruikt voor de uitwisseling van 

gegevens en informatie tussen de 

goedkeuringsinstanties, of tussen de 

goedkeuringsinstanties en de Commissie, 

die plaatsvindt in het kader van deze 

verordening. 

1. De elektronische uitwisseling van 

gegevens en informatie met betrekking tot 

EU-typegoedkeuringen vindt plaats via het 

IMI. Het IMI wordt gebruikt voor de 

uitwisseling van gegevens en informatie 

tussen de goedkeuringsinstanties, of tussen 

de goedkeuringsinstanties en de 

Commissie, die plaatsvindt in het kader 

van deze verordening. 
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Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het centrale administratieve digitale 

platform van de Unie bevat ook een 

databank waar alle relevante informatie 

met betrekking tot overeenkomstig deze 

verordening verleende EU-

typegoedkeuringen centraal wordt 

verzameld en ter beschikking wordt gesteld 

van de goedkeuringsinstanties en van de 

Commissie. De databank verbindt 

nationale databanken met de centrale 

databank van de Unie, indien dat met de 

betrokken lidstaten wordt 

overeengekomen. 

2. Alle relevante informatie met betrekking 

tot overeenkomstig deze verordening 

verleende EU-typegoedkeuringen wordt 

centraal verzameld en ter beschikking 

gesteld van de goedkeuringsinstanties en 

van de Commissie via het IMI. De 

databank verbindt nationale databanken 

met de centrale databank van de Unie, 

indien dat met de betrokken lidstaten wordt 

overeengekomen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voortvloeiend uit de tenuitvoerlegging 

van de leden 1 en 2 breidt de Commissie 

het centrale administratieve digitale 

platform uit met modules die de 

mogelijkheid bieden tot: 

3. Voortvloeiend uit de tenuitvoerlegging 

van de leden 1 en 2 breidt de Commissie 

het IMI uit met modules die de 

mogelijkheid bieden tot: 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie wordt bevoegd om 

middels uitvoeringshandelingen de 

gedetailleerde technische voorschriften en 

procedures vast te stellen die noodzakelijk 

zijn voor het opstarten van het in dit 

Schrappen 
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artikel vermelde centrale administratieve 

platform van de Unie en de databank. Die 

uitvoeringshandelingen worden tegen [31 

december 2016] vastgesteld volgens de in 

artikel 54, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 46 Schrappen 

Geaccrediteerde interne technische 

diensten van de fabrikant 

 

1. Een geaccrediteerde interne technische 

dienst van een fabrikant kan alleen 

worden aangewezen voor activiteiten van 

categorie A met betrekking tot de 

technische voorschriften waarvoor 

zelftesten in een op grond van deze 

verordening vastgestelde gedelegeerde 

handeling wordt toegestaan. Deze 

technische dienst vormt een afzonderlijk 

en te onderscheiden deel van de 

onderneming en is niet betrokken bij het 

ontwerp, de vervaardiging, de levering of 

het onderhoud van de motoren die hij 

beoordeelt. 

 

2. Een geaccrediteerde interne technische 

dienst voldoet aan de volgende 

voorschriften: 

 

(a) behalve dat hij is aangewezen door de 

goedkeuringsinstantie van een lidstaat, is 

hij geaccrediteerd door een nationale 

accreditatie-instantie zoals bedoeld in 

artikel 2, punt 11, van Verordening (EG) 

nr. 765/2008 en overeenkomstig de 

normen en procedures zoals bedoeld in 

artikel 47 van deze verordening; 

 

(b) de geaccrediteerde interne technische 

dienst en zijn personeel zijn 

organisatorisch te onderscheiden en 
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beschikken binnen de onderneming 

waarvan zij deel uitmaken over 

rapportagemethoden die hun 

onpartijdigheid waarborgen en aan de 

relevante nationale accreditatie-instantie 

aantonen; 

(c) de geaccrediteerde interne technische 

dienst, noch zijn personeel oefenen 

activiteiten uit die hun onafhankelijk 

oordeel of hun integriteit met betrekking 

tot de categorieën activiteiten waarvoor zij 

zijn aangewezen, in het gedrang kunnen 

brengen; 

 

(d) de geaccrediteerde interne technische 

dienst verleent zijn diensten uitsluitend 

aan de onderneming waarvan hij deel 

uitmaakt. 

 

3. Een geaccrediteerde interne technische 

dienst hoeft niet bij de Commissie te 

worden aangemeld voor de toepassing van 

artikel 49, maar op verzoek van de 

aanwijzende goedkeuringsinstantie wordt 

door de onderneming waarvan zij deel 

uitmaakt of door de nationale 

accreditatie-instantie informatie over zijn 

accreditatie aan die goedkeuringsinstantie 

verstrekt. 

 

4. De Commissie wordt bevoegd 

overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot vaststelling 

van de technische voorschriften waarvoor 

zelftesten wordt toegestaan, zoals bedoeld 

in lid 1. Die gedelegeerde handelingen 

worden uiterlijk op 31 december 2016 

vastgesteld. 

 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. Daartoe 

stelt de Commissie een werkgroep samen 

die bestaat uit de sociale partners en 

relevante vertegenwoordigers. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 56 bis 

 Wijziging in Verordening (EU) 

nr. 1024/2012 

 Aan de bijlage van Verordening (EU) nr. 

1024/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad1 bis wordt het volgende punt 

toegevoegd: 

 "8 bis. Verordening (EU) 20xx/xx van het 

Europees Parlement en de Raad van xx 

met betrekking tot emissiegrenswaarden 

en typegoedkeuring voor in niet voor de 

weg bestemde mobiele machines 

gemonteerde verbrandingsmotoren*+: 

artikel 42. 

 * PB L XX van xx.xx.xxxx, blz. x. 

 ______________ 

 + PB: gelieve referentienummer en datum 

van de verordening in te vullen en de 

voetnoot aan te vullen. 

 1 bis Verordening (EU) nr. 1024/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt en tot 

intrekking van Beschikking 2008/49/EG 

van de Commissie ("de IMI-

verordening") (PB L 316 van 14.11.2012, 

blz. 1). 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de bepalingen en de 

hoofdstukken II en III leidt deze 

verordening niet tot ongeldigverklaring van 

EU-typegoedkeuringen vóór de in bijlage 

III vastgestelde data voor het in de handel 

brengen van motoren. 

1. Onverminderd de bepalingen en de 

hoofdstukken II en III leidt deze 

verordening niet tot ongeldigverklaring van 

EU-typegoedkeuringen of vrijstellingen 

vóór de in bijlage III vastgestelde data voor 

het in de handel brengen van motoren. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De goedkeuringsinstanties mogen 

typegoedkeuringen blijven verlenen 

overeenkomstig de relevante wetgeving die 

geldt op de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening tot de in bijlage III 

bedoelde verplichte data voor de EU-

typegoedkeuring van motoren. 

2. De goedkeuringsinstanties mogen 

typegoedkeuringen en vrijstellingen 

blijven verlenen overeenkomstig de 

relevante wetgeving die geldt op de datum 

van inwerkingtreding van deze verordening 

tot de in bijlage III bedoelde verplichte 

data voor de EU-typegoedkeuring van 

motoren. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Onverminderd artikel 5, lid 3, en artikel 

17, lid 2, mogen overgangsmotoren en, 

waar van toepassing, de machines waarin 

die overgangsmotoren zijn gemonteerd 

verder in de handel worden gebracht 

tijdens de overgangsperiode, op 

voorwaarde dat de machine waarin de 

5. Onverminderd artikel 5, lid 3, en artikel 

17, lid 2, mogen overgangsmotoren en, 

waar van toepassing, de machines waarin 

die overgangsmotoren zijn gemonteerd 

verder in de handel worden gebracht 

tijdens de overgangsperiode, op 

voorwaarde dat de machine waarin de 
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overgangsmotor is gemonteerd een 

productiedatum heeft van niet later dan 1 

jaar na het begin van de overgangsperiode. 

overgangsmotor is gemonteerd een 

productiedatum heeft van niet later dan 18 

maanden na het begin van de 

overgangsperiode, onverminderd Richtlijn 

2008/57/EG van het Europees 

Parlement1 bis en de Raad en Verordening 

(EU) nr. 1302/2014 van de Commissie1 ter. 

 ______________ 

 1 bis Richtlijn 2008/57/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

juni 2008 betreffende de interoperabiliteit 

van het spoorwegsysteem in de 

Gemeenschap (PB L 191 van 18.7.2008, 

blz. 1). 

 1 ter Verordening (EU) nr. 1302/2014 van 

de Commissie van 18 november 2014 

betreffende een technische specificatie 

inzake interoperabiliteit van het 

subsysteem "rollend materieel – 

locomotieven en reizigerstreinen" van het 

spoorwegsysteem in de Europese Unie 

(PB L 356 van 12.12.2014, p. 228). 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor motoren van de categorie NRE staan 

de lidstaten de verlenging toe van de 

overgangsperiode en de in de eerste alinea 

vermelde periode van 12 maanden met een 

extra periode van 12 maanden voor OEM' s 

met een totale jaarlijkse productie van 

minder dan 50 eenheden van niet voor de 

weg bestemde mobiele machines waarin 

verbrandingsmotoren zijn gemonteerd. 

Voor de berekening van de in deze alinea 

vermelde jaarlijkse totale productie worden 

alle OEM' s die worden beheerd door 

dezelfde natuurlijke of rechtspersoon 

beschouwd als één enkele OEM. 

Voor motoren van de categorie NRE staan 

de lidstaten de verlenging toe van de 

overgangsperiode en de in de eerste alinea 

vermelde periode van 18 maanden met een 

extra periode van 12 maanden voor OEM' s 

met een totale jaarlijkse productie van 

minder dan 100 eenheden van niet voor de 

weg bestemde mobiele machines waarin 

verbrandingsmotoren zijn gemonteerd. 

Voor de berekening van de in deze alinea 

vermelde jaarlijkse totale productie worden 

alle OEM' s die worden beheerd door 

dezelfde natuurlijke of rechtspersoon 

beschouwd als één enkele OEM. 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor motoren van de categorie NRE in 

mobiele kranen staan de lidstaten de 

verlenging toe van de in de eerste alinea 

vermelde overgangsperiode met een extra 

periode van 12 maanden. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 7 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) 18 maanden na de datum voor het in de 

handel brengen van motoren als bedoeld in 

bijlage III, in het in lid 5, eerste alinea, 

bedoelde geval; 

(a) 24 maanden na de datum voor het in de 

handel brengen van motoren als bedoeld in 

bijlage III, in het in lid 5, eerste alinea, 

bedoelde geval; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 7– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) 30 maanden na de datum voor het in de 

handel brengen van motoren als bedoeld in 

bijlage III, in het in lid 5, tweede alinea, 

bedoelde geval; 

(b) 36 maanden na de datum voor het in de 

handel brengen van motoren als bedoeld in 

bijlage III, in het in lid 5, tweede alinea, 

bedoelde geval; 
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Amendment  41 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – tabel I-5: Subcategorieën van motorcategorie IWP zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Categorie Ontste-

kings-

type 

Modus 

toerental 

Vermogens-

bereik (kW) 

Subcategorie Referentievermogen 

IWP alle 

variabel 

37≤P<75 IWP-v-1 

Maximaal 

nettovermogen 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

constant 

37≤P<75 IWP-c-1 

Nominaal 

nettovermogen 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Amendement 

Categori

e 

Ontste-

kings-

type 

Modus 

toerental  
Verplaatsing 

Vermogens-

bereik (kW) 

Sub-

categorie 

Referentie-

vermogen 

IWP alle 

variabel 

verpl. < 0,9 P < 19 IWP-v-1 

Maximaal 

nettover-

mogen 

verpl. < 0,9 19 ≤ P <37 IWP-v-2 

verpl. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

verpl. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWP-v-4 

0,9 ≤ verpl. < 

1,2 
P ≤ 600 IWP-v-5 

1,2 ≤ verpl. ≤ 

3,5 
P ≤ 600 IWP-v-6 

3,5 ≤ verpl. ≤ 

7,0 
P ≤ 600 IWP-v-7 

alle P > 600 IWP-v-8 

constant 

verpl. < 0,9 P < 19 IWP-c-1 

Nominaal 

nettover-

mogen 

verpl. < 0,9 19 ≤ P <37 IWP-c-2 

verpl. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

verpl. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWP-c-4 

0,9 ≤ verpl. < 

1,2 
P ≤ 600 IWP-c-5 
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1,2 ≤ verpl. ≤ 

3,5 
P ≤ 600 IWP-c-6 

3,5 ≤ verpl. ≤ 

7,0 
P ≤ 600 IWP-c-7 

alle P > 600 IWP-c-8 
 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – tabel I-6: Subcategorieën van motorcategorie IWA zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Categorie Ontste-

kings-

type  

Modus 

toerental 

Vermogens-

bereik (kW) 

Sub-

categorie 

Referentievermogen 

IWA alle 

variabel 
560≤P<1000 IWA-v-1 

Maximaal nettovermogen 
P≥1000 IWA-v-2 

constant 
560≤P<1000 IWA-c-1 

Nominaal nettovermogen 
P≥1000 IWA-c-2 

 

Amendement 

Categorie 
Ontstekings-

type 
Modus toerental  Verplaatsing 

Vermogensbereik 

(kW) 
Subcategorie 

Referentie-

vermogen 
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IWA alle 

variabel 

verpl. < 0,9 P < 19 IWA-v-1 

Maximaal 

nettovermogen 

verpl. < 0,9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

verpl. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

verpl. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0,9 ≤ verpl. < 1,2 P ≤ 600 IWA-v-5 

1,2 ≤ verpl. ≤ 3,5 P ≤ 600 IWA-v-6 

3,5 ≤ verpl. ≤ 7,0 P ≤ 600 IWA-v-7 

alle P > 600 IWA-v-8 

Constant 

verpl. < 0,9 P < 19 IWA-c-1 

Nominaal 

nettovermogen 

verpl. < 0,9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

verpl. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

verpl. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0,9 ≤ verpl. < 1,2 P ≤ 600 IWA-c-5 

1,2 ≤ verpl. ≤ 3,5 P ≤ 600 IWA-c-6 

3,5 ≤ verpl. ≤ 7,0 P ≤ 600 IWA-c-7 

alle P > 600 IWA-c-8 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 
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Bijlage II – tabel - II-5: Fase V-emissiegrenswaarden voor motorcategorie IWP zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Emissie-fase Sub-

categorie 

motor 

Ver-

mogens-

bereik 

Ontste-

kings-

type 

CO HC NOx Deel-

tjes-

massa 

PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Fase V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<75 alle 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

Fase V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<13

0 
alle 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

Fase V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P<3

00 
alle 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

Fase V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P<1

000 
alle 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Fase V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>1000 alle 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Amendement  

Emiss

ie-

fase 

Sub-

categorie 

motor 

Verplaat-

sing 

Netto 

vermo-

gens-

bereik 

Ontste-

kings-

type 

CO HC NOx 

Deel-

tjes-

massa 

A 

    
 

(l/cilinder) 
kW   g/kWh 

g/kW

h 
g/kWh 

g/kW

h 
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Fase 

V 

IWP-v-1 

IWP-c-1 
verpl. < 

0,9 
P < 19 alle 6,6(1) (HC+NOx≤7,5) 0,4 6 

Fase 

V 

IWP-v-2 

IWP-c-2 
verpl. < 

0,9 

19 ≤ P 

<37 
alle 5,5 

(HC+NOx≤4,7)(

2) 
0,3(2) 6 

Fase 

V 

IWP-v-3 

IWP-c-3 
verpl. < 

0,9 

37 ≤ P 

< 75 
alle 5,0 

(HC+NOx≤4,7)(

2) 
0,3(2) 6 

Fase 

V 

IWP-v-4 

IWP-c-4 
verpl. < 

0,9 

75 ≤ P 

< 600 
alle 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,14 6 

Fase 

V 

IWP-v-5 

IWP-c-5 

0,9 ≤ 

verpl. < 

1,2 

P ≤ 600 alle 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,12 6 

Fase 

V 

IWP-v-6 

IWP-c-6 

1,2 ≤ 

verpl. ≤ 

3,5 

P ≤ 600 alle 5,0 (HC+NOx≤5,6) 0,10 6 

Fase 

V 

IWP-v-7 

IWP-c-7 

3,5 ≤ 

verpl. ≤ 

7,0 

P ≤ 600 alle 5,0 (HC+NOx≤5,8)  0,10 6 

Fase 

V 

IWP-v-8 

IWP-c-8 
alle P > 600 alle 5,0 0,19 1,8 0,045 6 

_____________   

(1) 8,0 g/kWh voor ≤ 8 kW 

  (2) Optioneel kunnen deze categorieën worden gecertificeerd voor een NOx +HC niveau van 5,8 g/kWh en een 

PM niveau van 0,2 g/kWh 
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Motivering 

The Commission proposal does not align with any international marine engine standard and has emission limits based on on-highway technology 

for truck sized engines. These emission limit values are not applicable in a marine installation due to restrictions on cooling system design, surface 

temperature limitations and safety concerns. With the high costs involved, a valid business case for developing unique products at an affordable 

cost for this niche EU market could not be established. Without new products the sector would be reliant on maintaining existing engines with 

associated higher emissions. This amendment aligns inland waterways propulsion engine emission limit values with US 40CFR1042 marine 

emission limit regulation allowing engines developed for the US market to be supplied, yet still provides an 80% reduction in emissions from 

current inland waterway propulsion engine emission limits. 

 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel - II-6: Fase V-emissiegrenswaarden voor motorcategorie IWA zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Emissie-

fase 

Sub-

categorie 

motor 

Ver-

mogens-

bereik 

Ontste-

kings-

type 

CO HC NOx Deel-

tjes-

massa 

PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

#/kW

h 

 

Fase V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 

560≤P<1

000 
alle 3,50 0,19 1,20 0,02 

1x101

2 
6,00 

Fase V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1000 alle 3,50 0,19 0,40 0,01 

1x101

2 
6,00 
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Amendement  

Emissie-

fase 

Sub-

categorie 

motor 

Verplaat-

sing 

Netto 
vermo-

gens-

bereik 

Ontste-

kingstype 
CO HC NOx 

Deel-

tjes-

massa 

A 

    
 

(l/cilinder) 
kW   

g/kW

h 
g/kWh 

g/kW

h 
g/kWh   

Fase V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
verpl. < 

0,9 
P < 19 alle 6,6(1) (HC+NOx≤7,5) 0,4 6 

Fase V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
verpl. < 

0,9 

19 ≤ P 

<37 
alle 5,5 

(HC+NOx≤4,7) 

(2) 
0,3(2) 6 

Fase V 
IWA-v-3 

IWA-c-3 

verpl. < 

0,9 

37 ≤ P < 

75 
alle 5,0 

(HC+NOx≤4,7) 

(2) 
0,3(2) 6 

Fase V 
IWA-v-4 

IWA-c-4 

verpl. < 

0,9 

75 ≤ P < 

600 
alle 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,14 6 

Fase V 
IWA-v-5 

IWA-c-5 

0,9 ≤ 

verpl. < 

1,2 

P ≤ 600 alle 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,12 6 

Fase V 
IWA-v-6 

IWA-c-6 

1,2 ≤ 

verpl. ≤ 

3,5 

P ≤ 600 alle 5,0 (HC+NOx≤5,6) 0,10 6 

Fase V 
IWA-v-7 

IWA-c-7 

3,5 ≤ 

verpl. ≤ 

7,0 

P ≤ 600 alle 5,0 (HC+NOx≤5,8)  0,10 6 
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Fase V 
IWA-v-8 

IWA-c-8 
alle P > 600 alle 5,0 0,19 1,8 0,045 6 

______________ 

(1) 8,0 g/kWh voor ≤ 8 kW 

(2) Optioneel kunnen deze categorieën worden gecertificeerd voor een NOx +HC niveau van 5,8 g/kWh en een PM niveau van 0,2 g/kWh 
 

Motivering 

Ingebouwde hulpmotoren hebben dezelfde technologie ter beperking van inbouwbeperkingen als voortbewegingsmotoren. Daarom gebruiken de 

motorenfabrikanten dezelfde motoren als de voortbewegingsmotoren voor hulpdoeleinden, en daarom gelden dezelfde emissiewaarden. Dit wordt 

onderkend in het VS-reglement 40CFR1042 dat dezelfde grenswaarden hanteert voor voortbewegingsmotoren en hulpmotoren. 
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