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Amendement 20
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie;

Or. en

Amendement 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie 

Or. en

Motivering

De Commissie heeft dit voorstel in een vrij late fase voorgelegd. Een volledige herziening van de 
richtlijn wordt over 12 maanden verwacht. De bepalingen van de huidige flexibele regeling 
stellen trekkerfabrikanten in staat om de financiële problemen aan te pakken, en zijn een bron 
van innovatie en economische concurrentie. Daarom komt dit voorstel tot wijziging van de 
richtlijn niet op een goed moment, en bovendien is het niet gerechtvaardigd.

Amendement 22
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie 

Or. en
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Amendement 23
Bairbre de Brún

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2000/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2000 
inzake maatregelen tegen de uitstoot van 
verontreinigende gassen en deeltjes door 
motoren bestemd voor het aandrijven van 
landbouw- of bosbouwtrekkers en 
houdende wijziging van Richtlijn 
74/150/EEG van de Raad9 regelt de 
uitlaatemissies van motoren die zijn 
gemonteerd in landbouw- en 
bosbouwtrekkers. De huidige fase van 
emissiegrenzen die van toepassing is op de 
typegoedkeuring van de meeste 
compressieontstekingsmotoren, wordt 
fase III A genoemd. De richtlijn voorziet in 
de vervanging van die grenzen door de 
strengere grenzen van fase III B, die vanaf 
1 januari 2011 geleidelijk van kracht zullen 
worden voor het in de handel brengen, en 
vanaf 1 januari 2010 voor de 
typegoedkeuring van die motoren. Fase IV, 
met strengere grenswaarden dan die van 
fase III B, zal geleidelijk van kracht 
worden vanaf 1 januari 2013 voor de 
typegoedkeuring van die motoren, en vanaf 
1 januari 2014 voor het in de handel 
brengen ervan.

(1) Richtlijn 2000/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2000 
inzake maatregelen tegen de uitstoot van 
verontreinigende gassen en deeltjes door 
motoren bestemd voor het aandrijven van 
landbouw- of bosbouwtrekkers en 
houdende wijziging van Richtlijn 
74/150/EEG van de Raad9 regelt de 
uitlaatemissies van motoren die zijn 
gemonteerd in landbouw- en 
bosbouwtrekkers om de volksgezondheid 
en het milieu nog beter te beschermen. De 
huidige fase van emissiegrenzen die van 
toepassing is op de typegoedkeuring van de 
meeste compressieontstekingsmotoren, 
wordt fase III A genoemd. De richtlijn 
voorziet in de vervanging van die grenzen 
door de strengere grenzen van fase III B, 
die vanaf 1 januari 2011 geleidelijk van 
kracht zullen worden voor het in de handel 
brengen, en vanaf 1 januari 2010 voor de 
typegoedkeuring van die motoren. Fase IV, 
met strengere grenswaarden dan die van 
fase III B, zal geleidelijk van kracht 
worden vanaf 1 januari 2013 voor de 
typegoedkeuring van die motoren, en vanaf 
1 januari 2014 voor het in de handel 
brengen ervan.

Or. en

Motivering

Het is een van de doelstellingen van Richtlijn 2000/25/EG om optimale resultaten te bereiken 
voor het Europese milieu en voor de volksgezondheid.

Amendement 24
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw) 



AM\857772NL.doc 5/19 PE458.787v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Van de Commissie wordt verwacht 
dat ze binnen 12 maanden een volledige 
herziening van Richtlijn 2000/25/EG 
voorlegt. De Commissie wordt verzocht 
om deze volledige herziening zo snel 
mogelijk voor te leggen.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft dit voorstel voor een gedeeltelijke herziening van Richtlijn 2000/25/EG in 
een vrij late fase voorgelegd, aangezien de maatregelen die de Commissie wil wijzigen ten dele 
op 1 januari 2011 in werking zijn getreden. Een volledige herziening van Richtlijn 2000/25/EG 
zou het mogelijk maken om de bestaande verordening grondiger te behandelen.

Amendement 25
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De overgang naar fase III B omvat een 
abrupte verandering van technologie, 
hetgeen aanzienlijke uitvoeringskosten met 
zich meebrengt voor het herontwerpen van 
de motoren en voor het ontwikkelen van 
geavanceerde technische oplossingen. Deze 
door de wetgever in 2005 vastgelegde 
overgang valt samen met de economische 
recessie in de betrokken sector, waardoor 
de bedrijfstak moeite heeft de 
uitvoeringskosten te dragen die nodig zijn 
voor aanpassing aan de nieuwe wettelijke 
voorschriften.

(2) De overgang naar fase III B omvat een 
abrupte verandering van technologie, 
hetgeen aanzienlijke uitvoeringskosten met 
zich meebrengt voor het herontwerpen van 
de motoren en voor het ontwikkelen van 
geavanceerde technische oplossingen. De 
mondiale financiële en economische crisis 
mag geen reden zijn om de milieunormen 
af te zwakken. Investeringen in
milieuvriendelijke technologieën zijn 
belangrijk voor het bevorderen van 
toekomstige groei, werkgelegenheid, 
gezondheid en veiligheid.

Or. en

Motivering

In dit debat heeft de Commissie aangegeven dat de mondiale financiële en economische crisis 
ernstige gevolgen heeft gehad voor de betrokken bedrijfstak. Hoewel deze bedrijfstak het zwaar 
te verduren heeft, moet opnieuw worden benadrukt dat de crisis geen reden mag zijn om de 
milieunormen af te zwakken. Integendeel, investeringen in groene technologieën zijn een 
drijvende kracht voor toekomstige groei en werkgelegenheid in Europa, en een belangrijke 
factor voor de gezondheidsbescherming.
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Amendement 26
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2000/25/EG voorziet in een 
flexibele regeling om trekkerfabrikanten in 
de gelegenheid te stellen in de periode 
tussen twee emissiefasen een beperkt 
aantal motoren te kopen die niet voldoen 
aan de vigerende emissiegrenswaarden, 
maar zijn goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenzen van de daaraan 
voorafgaande fase.

(3) Richtlijn 2000/25/EG voorziet in een 
flexibele regeling om trekkerfabrikanten in 
de gelegenheid te stellen in een bepaalde 
fase een beperkt aantal motoren te kopen 
die niet voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenzen van de daaraan 
voorafgaande fase.

Or. en

Amendement 27
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de overgang van fase III A 
naar fase III B moet het percentage van 
het aantal motoren die in het kader van de 
flexibele regeling in de handel worden 
gebracht, worden verhoogd van 20% tot
50% van de per jaar door de
trekkerfabrikant verkochte trekkers met 
motoren uit die motorcategorie. De 
alternatieve optie volgens welke een 
maximumaantal motoren in het kader van 
de flexibele regeling in de handel mag 
worden gebracht, moet 
dienovereenkomstig worden aangepast.

(5) Tijdens fase III B moet het percentage 
van het aantal trekkers die in het kader van 
de flexibele regeling in gebruik worden 
genomen, 50% bedragen van het aantal
per jaar door de trekkerfabrikant in omloop 
gebrachte trekkers met motoren uit die 
motorcategorie. De alternatieve optie 
volgens welke een vast aantal motoren in 
het kader van de flexibele regeling in de 
handel mag worden gebracht, moet 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Or. en

Amendement 28
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
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Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de overgang van fase III A naar 
fase III B moet het percentage van het
aantal motoren die in het kader van de 
flexibele regeling in de handel worden 
gebracht, worden verhoogd van 20% tot 
50% van de per jaar door de 
trekkerfabrikant verkochte trekkers met 
motoren uit die motorcategorie. De 
alternatieve optie volgens welke een 
maximumaantal motoren in het kader van 
de flexibele regeling in de handel mag 
worden gebracht, moet 
dienovereenkomstig worden aangepast.

(5) Tijdens de overgang van fase III A naar 
fase III B moet het maximale aantal 
motoren die in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mogen worden 
gebracht, niet hoger zijn dan 20% van de 
per jaar door de trekkerfabrikant verkochte 
trekkers met motoren uit die 
motorcategorie. De alternatieve optie zou 
moeten zijn dat een maximumaantal 
motoren in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, maar niet meer dan het aantal 
genoemd in de tabel in bijlage I, punt 
1.2.2.

Or. en

Motivering

De bepalingen van de huidige flexibele regeling stellen trekkerfabrikanten in staat om de 
financiële problemen aan te pakken, en zijn een bron van innovatie en economische 
concurrentie. Kleine motorfabrikanten hebben echter misschien wel bijkomende steun in de vorm 
van een uitgebreide flexibele regeling nodig om de negatieve gevolgen van de economische crisis 
te compenseren.

Amendement 29
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Ondernemingen die werken met 
machines die onder het toepassingsgebied 
van de richtlijn vallen, moeten kunnen 
profiteren van Europese programma's 
voor financiële steun, of van vergelijkbare 
steunprogramma's van de lidstaten. Er 
moet worden overwogen dat de 
ontvangers van steun uit dergelijke 
programma's gebruik moeten maken van 
de beste beschikbare technologieën voor 
hun bedrijfstak. Alleen ondernemingen 
die gebruik maken van de technologieën 
die voldoen aan de strengste 
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emissienormen mogen steun krijgen.

Or. en

Amendement 30
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft; 
deze maatregelen worden derhalve beperkt 
tot de overgang van fase III A naar 
fase III B en lopen op 31 december 2013 
af,

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft; 
deze maatregelen worden derhalve beperkt 
tot de overgang van fase III A naar 
fase III B,

Or. en

Amendement 31
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft; 
deze maatregelen worden derhalve beperkt 
tot de overgang van fase III A naar 
fase III B en lopen op 31 december 2013 
af,

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft; 
deze maatregelen worden derhalve beperkt 
tot fase III B,

Or. en

Amendement 32
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(7 bis) De huidige emissiegrenswaarden 
voor ultrafijne zwarte koolstofdeeltjes 
zullen in de toekomstige wetgeving inzake 
de nieuwe emissiedoelstellingen worden 
verscherpt door de toepassing van het 
criterium van het aantal deeltjes.

Or. en

Amendement 33
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om de milieuprestatie van 
motoren, zoals bedoeld door de wetgever, 
gedurende het grootste deel van de 
levensduur van een voertuig te 
garanderen, moet nieuwe 
emissiewetgeving ook bepalingen bevatten 
inzake diagnostische boordsystemen 
(OBD).

Or. en

Amendement 34
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2000/25/EG
Artikel 1 - nieuwe streepjes

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 1 worden de volgende 
streepjes ingevoegd:
- "flexibele regeling": de 
ontheffingsprocedure waardoor een 
lidstaat kan toestaan dat een beperkt 
aantal motoren in overeenstemming met 
de vereisten in artikel 3 bis in de handel 
worden gebracht;
- "motorcategorie": de indeling van 
motoren die de vermogenscategorie 
combineert met de fase van de 
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uitlaatemissiegrenswaarden.

Or. en

Amendement 35
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1
Richtlijn 2000/25/EG
Artikel 3 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan artikel 3 bis wordt de volgende 
alinea toegevoegd: "De flexibele regeling 
in bijlage IV, punten 1.2, 1.2.1 en 1.2.2, is 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013."

1. Aan artikel 3 bis wordt het volgende lid 
toegevoegd: "De flexibele regeling in 
bijlage IV, punten 1.2, 1.2.1 en 1.2.2, is 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B."

Or. en

Amendement 36
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1
Richtlijn 2000/25/EG
Artikel 3 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan artikel 3 bis wordt de volgende
alinea toegevoegd: "De flexibele regeling 
in bijlage IV, punten 1.2, 1.2.1 en 1.2.2, is 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013."

1. Artikel 3 bis wordt vervangen door de
volgende tekst: "In afwijking van artikel 3 
leden 1 en 2 bepalen de lidstaten dat op 
verzoek van de trekkerfabrikant en mits 
de goedkeuringsinstantie daarvoor de 
nodige toestemming heeft verleend, dat 
een beperkt aantal trekkers in de handel 
wordt gebracht volgens de procedures in 
bijlage IV. De flexibele regeling treedt in 
werking wanneer een bepaalde fase 
verplicht wordt, en is even lang geldig als 
de fase zelf, maar niet langer dan drie 
jaar. In het kader van een flexibele 
regeling moeten motoren worden 
goedgekeurd volgens de vereisten van de 
daaraan voorafgaande fase."
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Or. en

Amendement 37
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1
Richtlijn 2000/25/EG
Artikel 3 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan artikel 3 bis wordt de volgende 
alinea toegevoegd: "De flexibele regeling 
in bijlage IV, punten 1.2, 1.2.1 en 1.2.2, is 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013."

1. Aan artikel 3 bis wordt het volgende lid 
toegevoegd: "De flexibele regeling in 
bijlage IV, punten 1.2, 1.2.1 en 1.2.2, is 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 31 
december 2013. Daarna is er geen verdere 
flexibiliteit meer mogelijk voor de 
overgang van fase III A naar fase IIIB."

Or. en

Amendement 38
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -2
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deel 1 van bijlage IV wordt vervangen 
door de tekst in bijlage I bij deze richtlijn.

2. Bijlage IV wordt vervangen door de 
tekst in bijlage I bij deze richtlijn.

Or. en

Amendement 39
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – inleiding
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 1 van bijlage IV wordt vervangen 
door de volgende tekst:

Bijlage IV wordt vervangen door de 
volgende tekst:
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Or. en

Amendement 40
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Met uitzondering van de 
overgangsperiode tussen fase III A en 
fase III B verzoekt een trekkerfabrikant die 
gebruik wenst te maken van de flexibele 
regeling, zijn goedkeuringsinstantie om 
toestemming om in de periode tussen twee 
emissiefasen van zijn motorleveranciers
de in de punten 1.1.1. en 1.1.2 genoemde 
aantallen motoren te bestellen of te kopen 
die niet voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

1.1. Een trekkerfabrikant die gebruik wenst 
te maken van de flexibele regeling verzoekt
de goedkeuringsinstantie om toestemming 
om trekkers in de handel te brengen in 
overeenstemming met de bepalingen 
hiervoor in bijlage IV. Behalve in fase III 
B zullen de aantallen trekkers niet hoger 
zijn dan de in de punten 1.1.1. en 1.1.2 
genoemde aantallen. De motoren moeten 
voldoen aan de in artikel 3 bis genoemde 
vereisten.

Or. en

Amendement 41
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.1. Het aantal motoren dat volgens de 
flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
meer bedragen dan 20% van het per jaar 
door de trekkerfabrikant verkochte aantal 
trekkers met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkoop op de markt van de Unie in de 
laatste vijf jaar). Wanneer de 
trekkerfabrikant gedurende minder dan vijf 

1.1.1. Het aantal motoren en trekkers die
volgens de flexibele regeling in gebruik 
worden genomen, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
20% van het per jaar door de 
trekkerfabrikant in gebruik genomen 
aantal trekkers met motoren in die 
motorcategorie (berekend als het 
gemiddelde van de verkoop op de markt 
van de Unie in de laatste vijf jaar). 
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jaar trekkers in de Unie in de handel heeft
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
daadwerkelijk trekkers in de EU in de 
handel heeft gebracht.

Wanneer de trekkerfabrikant gedurende 
minder dan vijf jaar trekkers in de Unie in
gebruik heeft genomen, wordt het 
gemiddelde berekend over de periode 
waarin deze fabrikant daadwerkelijk 
trekkers in de EU in gebruik heeft
genomen.

Or. en

Amendement 42
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.2. Als alternatief voor punt 1.1.1 kan
de trekkerfabrikant ook toestemming 
vragen om zijn motorleveranciers volgens 
de flexibele regeling een vast aantal 
motoren in de handel te laten brengen.
Het aantal motoren in elke motorcategorie
bedraagt ten hoogste:

1.1.2. Als alternatief voor punt 1.1.1 
bedraagt het aantal trekkers in elke 
vermogenscategorie ten hoogste:

Or. en

Amendement 43
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.1.2 – tabel - titels

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Motorcategorie (kW) Vermogenscategorie (kW)

Aantal motoren Aantal trekkers

Or. en

Amendement 44
Salvatore Tatarella
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Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. Gedurende de overgangsperiode 
tussen fase III A en fase III B verzoekt een 
trekkerfabrikant die gebruik wenst te 
maken van de flexibele regeling, zijn
keuringsinstantie om toestemming om in 
de periode tussen twee emissiefasen van
zijn motorleveranciers de in de 
punten 1.2.1. en 1.2.2 genoemde aantallen 
motoren te bestellen of te kopen die niet 
voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

1.2. Gedurende fase III B verzoekt een 
trekkerfabrikant die gebruik wenst te 
maken van de flexibele regeling de 
keuringsinstantie om toestemming om de 
trekkers in gebruik te nemen volgens de in 
bijlage IV genoemde bepalingen. Het 
aantal trekkers zal niet hoger zijn dan de 
in de punten 1.2.1. en 1.2.2 genoemde 
aantallen. De motoren moeten voldoen 
aan de in artikel 3 bis genoemde 
vereisten.

Or. en

Amendement 45
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat volgens de 
flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
meer bedragen dan 50 % van het per jaar 
door de trekkerfabrikant verkochte aantal 
trekkers met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkoop op de markt van de Unie in de 
laatste vijf jaar). Wanneer de 
trekkerfabrikant gedurende minder dan vijf 
jaar trekkers in de Unie in de handel heeft 
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
daadwerkelijk trekkers in de EU in de 
handel heeft gebracht.

1.2.1. Het aantal motoren dat volgens de 
flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
meer bedragen dan 20% van het per jaar 
door de trekkerfabrikant verkochte aantal 
trekkers met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkoop op de markt van de Unie in de 
laatste vijf jaar). Wanneer de 
trekkerfabrikant gedurende minder dan vijf 
jaar trekkers in de Unie in de handel heeft 
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
daadwerkelijk trekkers in de EU in de 
handel heeft gebracht.
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Or. en

Motivering

De flexibele regeling is bedoeld om de overstap te vereenvoudigen van de ene emissiefase naar 
de andere, met name in economisch moeilijke tijden. De bepalingen van de huidige flexibele 
regeling stellen de trekkerfabrikanten in staat om de financiële problemen aan te pakken, en zijn 
een bron van innovatie en economische concurrentie.

Amendement 46
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat volgens de 
flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
meer bedragen dan 50 % van het per jaar 
door de trekkerfabrikant verkochte aantal 
trekkers met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkoop op de markt van de Unie in de 
laatste vijf jaar). Wanneer de 
trekkerfabrikant gedurende minder dan vijf 
jaar trekkers in de Unie in de handel heeft 
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
daadwerkelijk trekkers in de EU in de 
handel heeft gebracht.

1.2.1. Het aantal motoren dat volgens de 
flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
meer bedragen dan 20% van het per jaar 
door de trekkerfabrikant verkochte aantal 
trekkers met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkoop op de markt van de Unie in de 
laatste vijf jaar). Wanneer de 
trekkerfabrikant gedurende minder dan vijf 
jaar trekkers in de Unie in de handel heeft 
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
daadwerkelijk trekkers in de EU in de 
handel heeft gebracht.

Or. en

Amendement 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat volgens de 
flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 

1.2.1. Het aantal motoren dat volgens de 
flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
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meer bedragen dan 50 % van het per jaar 
door de trekkerfabrikant verkochte aantal 
trekkers met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkoop op de markt van de Unie in de 
laatste vijf jaar). Wanneer de 
trekkerfabrikant gedurende minder dan vijf 
jaar trekkers in de Unie in de handel heeft 
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
daadwerkelijk trekkers in de EU in de 
handel heeft gebracht.

meer bedragen dan 40% van het per jaar 
door de trekkerfabrikant verkochte aantal 
trekkers met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkoop op de markt van de Unie in de 
laatste vijf jaar). Wanneer de 
trekkerfabrikant gedurende minder dan vijf 
jaar trekkers in de Unie in de handel heeft 
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
daadwerkelijk trekkers in de EU in de 
handel heeft gebracht.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt geprobeerd om een compromis te vinden tussen de standpunten van de 
fracties in het Europees Parlement en het voorstel van de Commissie.

Amendement 48
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat volgens de 
flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
meer bedragen dan 50 % van het per jaar 
door de trekkerfabrikant verkochte aantal 
trekkers met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkoop op de markt van de Unie in de 
laatste vijf jaar). Wanneer de 
trekkerfabrikant gedurende minder dan vijf 
jaar trekkers in de Unie in de handel heeft
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
daadwerkelijk trekkers in de EU in de 
handel heeft gebracht.

1.2.1. Het aantal motoren en trekkers die
volgens de flexibele regeling in gebruik 
worden genomen, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
50% van het per jaar door de 
trekkerfabrikant in gebruik genomen 
aantal trekkers met motoren in die 
motorcategorie (berekend als het 
gemiddelde van de verkoop op de markt 
van de Unie in de laatste vijf jaar).
Wanneer de trekkerfabrikant gedurende 
minder dan vijf jaar trekkers in de Unie in
gebruik heeft genomen, wordt het 
gemiddelde berekend over de periode 
waarin deze fabrikant daadwerkelijk 
trekkers in de EU in gebruik heeft
genomen.

Or. en
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Amendement 49
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2. Als alternatief voor punt 1.2.1 kan 
de trekkerfabrikant ook toestemming 
vragen om zijn motorleveranciers volgens 
de flexibele regeling een vast aantal 
motoren in de handel te laten brengen.
Het aantal motoren in elke motorcategorie
bedraagt ten hoogste:

1.2.2. Als alternatief voor punt 1.2.1 
bedraagt het aantal trekkers in elke 
vermogenscategorie ten hoogste:

Or. en

Amendement 50
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.2.2 - tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Motorcategorie 
(kW)

Aantal motoren Motorcategorie 
(kW)

Aantal motoren

37-56 200 37-56 200
56-75 175 56-75 150
75-130 250 75-130 100
130-560 125 130-560 50

Or. en

Amendement 51
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.2.2 – tabel - titels
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Motorcategorie (kW) Vermogenscategorie (kW)

Aantal motoren Aantal trekkers

Or. en

Amendement 52
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 1 – punt 1.3 - inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3. De trekkerfabrikant doet zijn aanvraag 
bij een goedkeuringsinstantie vergezeld 
gaan van de volgende informatie:

1.3. De trekkerfabrikant doet zijn aanvraag 
bij de goedkeuringsinstantie vergezeld 
gaan van de volgende informatie:

Or. en

Amendement 53
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. MAATREGELEN VAN DE 
MOTORFABRIKANT
2.1. Een motorfabrikant mag motoren in 
de handel brengen volgens een flexibele 
regeling die is goedgekeurd 
overeenkomstig de punten 1 en 3 van deze 
bijlage.
2.2. Op die motoren brengt de 
motorfabrikant de volgende tekst aan:
"Deze motor is volgens de flexibele 
regeling in de handel gebracht" 
overeenkomstig de vereisten genoemd in 
punt 5 van bijlage I.
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Or. en

Amendement 54
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV – deel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. MAATREGELEN VAN DE 
GOEDKEURINGSAUTORITEIT
3.1. De goedkeuringsinstantie beoordeelt 
de inhoud van het verzoek om van de 
flexibele regeling gebruik te mogen 
maken en de bijgevoegde documenten. Zij 
stelt de trekkerfabrikant in kennis van 
haar besluit om gebruikmaking van de 
flexibele regeling al dan niet toe te staan 
conform het verzoek.

Or. en


