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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 ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van 
de flexibele regeling in de handel zijn gebracht
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0362),

– gelet op 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 (C7-0171/2010),

– gelet op 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 27 december 
20101,

– gelet op artikel 55 en artikel 37 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is 
gevoegd;

3. 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;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De wijziging van richtlijn 
97/68/EG is momenteel bij de Commissie 
in behandeling, wat betekent dat binnen 
twaalf maanden een uitgebreidere 
herziening van deze richtlijn te 
verwachten is. Bij de herziening van 
richtlijn 97/68/EG moeten diverse zaken 
op een bredere manier worden benaderd
om te voorkomen dat wetgeving in 
fragmenten wordt aangenomen, wat 
nadelige effecten zou kunnen hebben. Het 
zou de voorkeur verdienen als de 
Commissie zo spoedig mogelijk de 
beoogde uitgebreide herziening zou 
voorleggen.

Or. en

Motivering

De Commissie diende haar voorstel COM(2010)362 op de wijzigingsrichtlijn 97/68/EG in een 
betrekkelijk laat stadium in, aangezien de maatregelen die de Commissie wil wijzigen al vanaf 
1 januari 2011 van kracht worden. Zeer belangrijke overweging zijn, dat met het 
Commissievoorstel het gevaar bestaat dat een ongewenste precedent voor de verwatering van 
milieuwetgeving en van overeengekomen normen wordt geschapen en dat de herziening van 
de gehele richtlijn 97/68/EG al in behandeling is, waarbij bepaalde zaken op uitgebreidere 
wijze aan de orde moeten en kunnen komen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De specifieke emissienormen voor 
spoorwegtoepassingen dienen bij de 
herziening van richtlijn 97/68/EG te 
worden geharmoniseerd met de Noord-
Amerikaanse EPA-normen om ervoor te 
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zorgen dat er betaalbare motoren die aan 
de gestelde emissiegrenswaarden voldoen, 
beschikbaar zijn;

Or. en

Motivering

De markt voor grote spoorwegtractiemotoren in Europa is relatief klein in vergelijking tot in 
grote series geproduceerde automobielmotoren die over het algemeen in NRMM-
toepassingen buiten de spoorwegsector worden gebruikt. De meeste markten waarvoor 
normen worden vastgesteld, hebben deze geharmoniseerd met de Noord-Amerikaanse EPA-
normen. Helaas bestaat er momenteel geen harmonisering tussen de EPA- en de NRMM Fase 
III B-limieten, wat betekent dat er beperkte stimulansen voor deze producenten zijn om 
speciaal voor de veel kleinere Europese markt motoren te ontwikkelen. 

Amendement 3

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. De 
overgang vindt plaats op een moment 
waarop de bedrijfstak zich in zware 
economische moeilijkheden bevindt.

(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. Het 
is mogelijk dat deze kosten moeilijk op te 
brengen zijn door kleine en middelgrote 
fabrikanten, voor wie de kosten om aan de 
voorschriften te voldoen proportioneel 
hoger zijn. 

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de overgang van fase III A naar (5) Tijdens de overgang van fase III A naar 
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fase III B moet het percentage van het 
aantal motoren bestemd voor een andere 
toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven 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 fabrikant van uitrusting 
verkochte uitrusting met motoren uit die 
motorcategorie. Het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, moet dienovereenkomstig 
worden aangepast.

fase III B mag het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden gebracht 
de in de tabel in Bijlage XIII, punt 1.2.2. 
vermelde waarden niet overschrijden.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De regels voor de flexibele regeling 
moeten worden aangepast, zodat de 
toepassing van die regeling wordt 
uitgebreid tot motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en
locomotieven.

(6) De regels voor de flexibele regeling 
moeten worden aangepast, zodat de 
toepassing van die regeling wordt 
uitgebreid tot motoren die uitsluitend 
bestemd zijn voor de voortstuwing van 
locomotieven.

Or. en

Motivering

Motortreinstellen die aan III B voldoen, bestaan al, en de motoroplossingen zijn er. De 
motortreinstellen "lenen" hun motoren meestal van zware voertuigen, waarvoor III B-
oplossingen bestaan. Daarom moeten motortreinstellen buiten de flexibele regeling vallen, 
zoals voorgeschreven in richtlijn 2004/26/EG.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Op bouwterreinen zijn de arbeiders 
voortdurend blootgesteld aan emissies die 
afkomstig zijn van in de bouwsector 
gebruikte machines, en zij verdienen 
derhalve de beste bescherming die 
mogelijk is. 

Or. en

Amendement 7

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 industrie te kampen heeft. Zij 
moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen.

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

Or. en

Motivering

De invoering van fase III B wordt per motorvermogensklasse gespreid en de invoeringsdata 
voor fase IV zijn al vastgesteld in de richtlijn (beginnend vanaf 2014). De extra limiet per 
kalenderjaar is daarom overbodig en schept onzekerheid over de wijze waarop de flexibiliteit 
voor de resterende tijd moet worden berekend. Door het weglaten van de extra uiterste datum 
kunnen individuele bedrijven ook, al naar gelang van de specifieke situatie van het bedrijf, 
van de toegenomen flexibiliteit gebruik maken.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 2 – streepje -1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 2 wordt vóór het eerste 
streepje het volgende streepje ingevoegd:
- bouwsector: sector waarin de ter plaatse 
uitgevoerde werkzaamheden plaatsvinden 
in verband met de bouw van 
woongebouwen, gebouwen voor 
industriegebruik, openbare gebouwen en 
kantoorgebouwen, civiele bouwproject- en 
infrastructuurwerken, alsook de 
voorbereiding van bouwterreinen en 
sloopwerkzaamheden,

Or. en

Motivering

Deze definitie is nodig om de uitsluiting van de bouwsector van de flexibele regeling mogelijk 
te maken.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 4 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. Motoren met compressieontsteking 
voor een andere toepassing dan voor de 
voortstuwing van binnenschepen kunnen 
volgens een flexibele regeling in de handel 
worden gebracht overeenkomstig de 
procedure van de rubrieken 1 tot en met 5 
van bijlage XIII".

"6. Motoren met compressieontsteking 
voor een andere toepassing dan voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en 
binnenschepen alsook in de bouwsector
kunnen volgens een flexibele regeling in de 
handel worden gebracht overeenkomstig de 
procedure van de rubrieken 1 tot en met 5 
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van bijlage XIII".

Or. en

Motivering

Motortreinstellen die aan III B voldoen, bestaan al, en de motoroplossingen zijn er. De 
motortreinstellen "lenen" hun motoren meestal van zware voertuigen, waarvoor III B-
oplossingen bestaan. Een groot deel van de uitrusting voor de bouwsector die zich op de mark 
bevindt, voldoet al aan III B. Daarom moeten beide groepen motoren buiten de flexibele 
regeling vallen, zoals voorgeschreven in richtlijn 2004/26/EG.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. De lidstaten staan het in de handel 
brengen van motoren zoals gedefinieerd in 
bijlage I, punt 1, onder A, sub i), ii), iv) en 
v), toe in het kader van de flexibele 
regeling overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage XIII".

"7. De lidstaten staan het in de handel 
brengen van motoren, behalve van in de 
bouwsector gebruikte motoren, zoals 
gedefinieerd in bijlage I, punt 1, onder A, 
sub i), ii) en v), toe in het kader van de 
flexibele regeling overeenkomstig de 
bepalingen van bijlage XIII".

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"8. De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 

"8. De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
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slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013."

slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B."

Or. en

Motivering

De invoering van fase III B wordt per motorvermogensklasse gespreid en de invoeringsdata 
voor fase IV zijn al vastgesteld in de richtlijn (beginnend vanaf 2014). De extra limiet per 
kalenderjaar is daarom overbodig en schept onzekerheid over de wijze waarop de flexibiliteit 
voor de resterende tijd moet worden berekend. Door het weglaten van de extra uiterste datum 
kunnen individuele bedrijven ook, al naar gelang van de specifieke situatie van het bedrijf, 
van de toegenomen flexibiliteit gebruik maken.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedurende de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B, met uitzondering 
van motoren bestemd voor de voortstuwing 
van motortreinstellen en locomotieven, 
verzoekt een fabrikant van originele 
uitrusting die gebruik wenst te maken van 
de flexibele regeling, een keuringsinstantie 
om toestemming om van zijn 
motorleveranciers de in de punten 1.2.1.
en 1.2.2 genoemde aantallen motoren te 
kopen die niet voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

Gedurende de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B, met uitzondering 
van motoren bestemd voor de voortstuwing 
van motortreinstellen en locomotieven, 
verzoekt een fabrikant van originele 
uitrusting die gebruik wenst te maken van 
de flexibele regeling, een keuringsinstantie 
om toestemming om van zijn 
motorleveranciers de in punt 1.2.2 
genoemde aantallen motoren te kopen die 
niet voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

Or. en

Motivering

Deze buitengewone maatregel ter verlenging van de flexibiliteit moet uitsluitend beperkt 
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worden tot de MKB-sector, die mogelijk problemen zal ondervinden bij het voldoen aan de 
nieuwe III B normen. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – punt 1.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond 
van een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
50% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting 
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder 
dan vijf jaar uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht, wordt het 
gemiddelde berekend over de periode 
gedurende welke deze fabrikant uitrusting 
in de EU in de handel heeft gebracht.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze buitengewone maatregel ter verlenging van de flexibiliteit moet uitsluitend tot de MKB-
sector beperkt worden, waar mogelijk moeilijkheden ontstaan in verband met de relatief 
hogere kosten om aan de voorschriften te voldoen. Daarom verdient het de voorkeur punt 
1.2.1 weg te laten en het speciaal voor het MKB bedoelde punt 1.2.2 te handhaven.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – punt 1.2.2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2. In plaats van punt 1.2.1 kan de 
fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn 
motorleveranciers in het kader van de 
flexibele regeling een vast aantal motoren 
in de handel brengen. Het aantal motoren 
in elke motorcategorie bedraagt ten 
hoogste:

1.2.2. In plaats van punt 1.1.1 kan de 
fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn 
motorleveranciers in het kader van de 
flexibele regeling een vast aantal motoren 
in de handel brengen. Het aantal motoren 
in elke motorcategorie bedraagt ten 
hoogste:

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 1997/68/EG
Bijlage XIII – punt 1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen 
betreft, is de in punt 1.1.1 vastgestelde 
flexibele regeling van toepassing met 
ingang van de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B.

Schrappen

Or. en

Motivering

Motortreinstellen die aan III B voldoen, bestaan al, en de motoroplossingen zijn er. De 
motortreinstellen "lenen" hun motoren meestal van zware voertuigen, waarvoor III B-
oplossingen bestaan. Daarom moeten motortreinstellen buiten de flexibele regeling vallen, 
zoals voorgeschreven in richtlijn 2004/26/EG.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – punt 1.4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
20 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van vracht- en rangeerlocomotieven in de 
handel brengen, die alle zo ontworpen zijn 
dat zij op het spoorwegnet van het 
Verenigd Koninkrijk kunnen worden 
ingezet.

Or. en

Motivering

Voor kleinere niche-markten kan het niet verkrijgbaar zijn van locomotieven die voornamelijk 
voor rangeren en goederenvervoer worden gebruikt een verstorend effect voor de 
spoorwegsector hebben.
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TOELICHTING

Richtlijn 97/68/EG (de NRMM-richtlijn) stelt de maximale uitlaatemissies vast voor 
koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (CH), stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM) van 
dieselmotoren die zijn gemonteerd in niet voor het wegverkeer bestemde mobiele machines. 
Met de herziening in 2004 van de richtlijn (2004/26/EG) werden de nu geldende 
emissiegrenzen van fase III A ingevoerd en werden de uiterste termijnen en waarden voor de 
volgende fase (fase III B) vastgesteld. De toepassing van deze strengere emissiegrenzen zal, 
afhankelijk van de vermogenscategorie, stapsgewijs worden ingevoerd. Tot de machines die 
onder de richtlijn vallen behoren diverse soorten te land gebruikte machines die bij voorbeeld 
bestemd zijn voor de bouw, de bosbouw en de landbouw. De richtlijn geldt ook voor 
locomotieven, motortreinstellen en binnenschepen.

De richtlijn heeft betrekking op een groot aantal verschillende fabrikanten van machines (naar 
schatting 1500), van wie een groot deel de in hun machines gebruikte motoren niet zelf 
produceert. Deze worden slechts door een klein aantal grote bedrijven gebouwd.

Met de richtlijn van 2004 werd tevens een zogenoemde "flexibele regeling" ingevoerd om 
voor de fabrikanten de overgang tussen de verschillende emissiefasen te vergemakkelijken. 
Met deze regeling kunnen fabrikanten in de periode tussen twee opeenvolgende fasen van 
grenswaarden voor uitlaatemissies een beperkt aantal niet voor de weg bestemde mobiele 
machines in de handel te brengen met motoren die nog voldoen aan de emissiegrenswaarden 
uit de vorige fase. De voor dit aantal geldende grens is ofwel 20% van de jaarverkoop van de 
fabrikant (berekend als het gemiddelde van de totale verkopen van de fabrikant over de 
afgelopen vijf jaar), ofwel een vast aantal machines. De keuzemogelijkheid van een vast 
aantal machines is in het leven geroepen voor kleinere fabrikanten. De flexibele regeling geldt 
voor landbouw-, bosbouw- en bouwmachines, en niet voor locomotieven, motortreinstellen en 
binnenschepen.

De NRMM-richtlijn is een belangrijk onderdeel van de milieuwetgeving van de Unie, en zij 
draagt in aanzienlijke mate bij aan de vermindering van de emissies waarvoor deze richtlijn 
geldt. De PM- en NOx-emissies hebben het belangrijkste aandeel in de luchtverontreiniging 
van de sector in kwestie. De geschatte PM-emissies van niet voor het wegverkeer bestemde 
machines in de EU bedragen 7% van het totaal (in vergelijking tot 13% van het wegverkeer); 
en van alle NOx-emissies in de EU 27 komt 16% voor rekening van de NRMM-sector (in 
vergelijking tot 42% van het wegverkeer). 

Het Commissievoorstel

Met het onderhavige Commissievoorstel wordt beoogd de flexibele regeling te verlengen. 

Ten eerste stelt de Commissie voor, het thans geldende percentage van 20% van nog niet aan 
de emissiegrenswaarden van de nieuwe fase beantwoordende motoren op te trekken tot 50%. 
Daarbij worden dan de vaste aantallen dienovereenkomstig gewijzigd. 

Ten tweede wil de Commissie motoren voor de aandrijving van motortreinstellen en 
locomotieven in de flexibele regeling opnemen Voor locomotieven stelt de Commissie met 
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het oog op de geringe marktomvang voor de flexibele regeling voor 12 stuks te laten gelden. 
Voor motortreinstellen zou een flexibiliteit van 20% gelden.

Deze maatregelen voor meer flexibiliteit moeten volgens het voorstel op 31 december 2013 
aflopen.

De motivering die de Commissie voor haar voorstel geeft, is voornamelijk door de 
economische crisis ingegeven. Sinds het najaar van 2008 is het grootste deel van de 
fabrikanten van niet voor het wegverkeer bestemde mobiele machines in de EU geraakt door 
de crisis, waarbij vooral de fabrikanten van bouwmachines en landbouwmachines het hard te 
verduren hadden. De Commissie wijst erop dat de kosten om aan de voorschriften van de 
nieuwe fase II B te voldoen te hoog zijn voor een sector die al ernstig door de crisis getroffen 
is. 

Als bijkomende rechtvaardiging van de Commissie voor haar voorstel vermeldt zij dat nog 
gewerkt wordt aan technische oplossingen om motoren aan de aanzienlijke eisen van fase III 
B te laten voldoen, wat ook betekent dat fabrikanten van machines hun ontwerpen pas kunnen 
aanpassen als zij over een geschikte motor kunnen beschikken die aan de nieuwe emissie-
eisen voldoet. De Commissie ziet dit als de voornaamste reden voor de moeilijkheden die 
locomotiefbouwers hebben om aan de voorschriften te voldoen.

De Commissie is erg laat met de indiening van het voorstel, aangezien de eerste fase van de
nieuwe emissiegrenzen al vanaf januari 2011 van kracht wordt. 

Omdat de Commissie ook werkt aan de herziening van de gehele richtlijn 97/68/EG stelt uw 
rapporteur voor, deze herziening te vervroegen, zodat geen wetgeving in fragmenten wordt 
aangenomen, wat nadelige effecten zou kunnen hebben.

Het voorstel van de rapporteur

Uw rapporteur ziet op een aantal punten problemen met het voorstel van de Commissie. Het 
voornaamste probleem is een principekwestie, omdat met het voorstel de serieuze kans bestaat 
dat een gevaarlijke precedent wordt geschapen voor het verwateren van milieuwetgeving op 
grond van economische claims van een bedrijfstak. 

Ook zou met aanneming van het voorstel worden getornd aan het beginsel dat het voldoen aan 
de voorschriften moet worden aangemoedigd en dat bedrijven die het eerst in actie komen, 
beloond moeten worden. De richtlijn trad in 2004 in werking, zodat het bedrijfsleven over een 
aanzienlijk tijd beschikte om de koers in te slaan die daarin werd uitgezet. De bedrijven die 
zich niet aan het tijdpad hielden, mogen nu niet "beloond" worden voor hun nalatigheid; 
evenmin mogen de bedrijven die zich wel en op tijd aan de regels hielden hiervan nadeel 
ondervinden.

Hoewel het hier om een voorstel met een betrekkelijk geringe reikwijdte gaat, kunnen er 
serieuze vraagtekens worden gezet bij de richting die hier op het punt van de uitvoering van 
reeds vastgestelde milieuwetgeving wordt ingeslagen. Wetgeving moet het bedrijfsleven de 
zekerheid bieden dat iedereen dezelfde uitgangspositie heeft en zich aan de regels houdt - een 
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principe dat met dit voorstel geweld wordt aangedaan. 

Gezondheid en milieu

De in de richtlijn voorgeschreven emissiegrenzen zijn in fase III B voor PM ongeveer 90% en 
voor NOx ongeveer 30% lager dan in fase III A. De Commissie raamt in haar 
effectbeoordeling dat bij het optrekken van het percentage van 20 tot 50% en ervan uitgaande 
dat alle fabrikanten in het eerste jaar een beroep op het volledige percentage van de 
flexibiliteit zullen doen, de emissies in dat jaar met ongeveer 0,3% zullen toenemen.

Bij deze raming wordt echter voorbijgegaan aan de gevolgen op de lange termijn van het 
besluit. De machines in kwestie hebben een betrekkelijk lange levensduur: voor machines 
voor de bouw ligt deze bij ca. 16 jaar ofwel 10.000 bedrijfsuren1, en voor locomotieven is zij 
zelfs nog langer. Dit betekent dat de schadelijke effecten van de grotere flexibiliteit eventueel 
nog tientallen jaren zullen voortduren.

In dit verband moet erop gewezen worden dat het voor een groot aantal lidstaten moeilijk is te 
voldoen aan de richtlijnen die normen aan de luchtkwaliteit stellen, namelijk de richtlijnen 
inzake luchtkwaliteit en de nationale emissieplafonds. Zo vermelden bij voorbeeld de 
projecties van de IIASA ten behoeve van de nationale emissieplafonds dat het aandeel van de 
NRMM in de totale NOx-emissies voor 2020 tot 20% kan oplopen. De aanpak van deze 
emissies bij de bron is van groot belang, willen de luchtkwaliteitsnormen worden gehaald, en 
er mag dus niet te licht gedacht worden over het versoepelen van de eisen voor een van de 
voornaamste vervuilingsbronnen.

Daarnaast wordt bij de totale raming geen rekening gehouden met de plaatselijke effecten van 
de emissies in kwestie. Vaak worden de NRMM ingezet in een stedelijke of semi-stedelijke 
omgeving, dicht bij de arbeiders. Uit studies blijkt dat er belangrijke besparingen op de 
gezondheidskosten zijn te behalen als deze schadelijke emissies worden uitgeschakeld – iets 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de kosten van de hier 
voorgestelde maatregelen.

Bij haar berekening van de eventueel met de grotere flexibiliteit te behalen besparingen gaat 
de Commissie voorbij aan de complexe interactie tussen gezondheid, milieu en strengere 
emissienormen. Waar de financiële besparingen eventueel ten goede aan het bedrijfsleven 
komen, moeten de externe kosten feitelijk door de samenleving als geheel worden gedragen.

In dit verband is het geval van de bouwsector illustratief: elke dag worden honderdduizenden 
arbeiders in de EU aan de emissies op bouwterreinen blootgesteld. Het zou interessant zijn de 
resultaten te zien van een studie naar de consequenties daarvan voor hun gezondheid en voor 
onze volksgezondheidsstelsels.  

Financiële ramingen

De economische crisis is een realiteit, maar er zijn al weer tekenen die op herstel wijzen. 
Naarmate de verkopen aantrekken, worden de argumenten voor het Commissievoorstel 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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minder overtuigend. De verkopen van een aantal grotere fabrikanten voor wie de 
verkoopinformatie eenvoudiger beschikbaar is, lijken geringer dan in de jaren waarin sprake 
was van een soort topperiode voor deze industrie, maar de huidige verkopen liggen niet veel 
lager in vergelijking met de jaren die aan die topperiode voorafgingen. Alles bijeen genomen 
lijkt er geen grond te zijn voor het argument dat er geen geld voor ontwikkelingswerk is, 
aangezien de wetgeving en de grenswaarden voor de nieuwe fase III B sinds 2004 gelden –
een jaar waarop een aantal bijzonder goede jaren voor de industrie volgden.

Het is de moeite waard erop te wijzen dat de Commissie geen ramingen kan voorleggen over 
het deel van de bedrijfstak dat moeite heeft om aan de voorschriften te voldoen.

Om het beeld enigszins te verruimen moet ook worden bedacht dat er bedrijven zijn die 
nadeel ondervinden van de vergroting van de flexibiliteit:  er zijn in Europa veel grote en 
kleinere bedrijven die nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen en deeltjesfilters fabriceren. 
Voor deze bedrijven levert wetgeving die strengere emissienormen voorschrijft alleen maar 
voordelen op. 

Uw rapporteur zou ook graag willen zeggen het niet eens te zijn met het beeld dat de 
Commissie schetst van fabrikanten die hun concurrentievermogen verliezen als zij zich aan 
een strengere milieuwetgeving moeten houden. Groene innovaties en emissiebeperkende 
technologieën kunnen alleen gedijen met behulp van een ondersteunend wetgevingskader. Om 
de doelen van EU 2020 te halen en de omschakeling op een low carbon-samenleving 
mogelijk te maken, moeten er stappen vooruit worden gezet en mag er geen teruggang zijn.

Omdat echter de omstandigheden voor kleine en middelgrote ondernemingen die te maken 
hebben met relatief hogere kosten om aan voorschriften te voldoen, bijzonder moeilijk kunnen 
zijn, stelt uw rapporteur voor de speciaal voor het MKB geldende flexibiliteit te verruimen, 
d.w.z. de in de tabel van artikel 1.2.2.van Bijlage XIII vermelde vaste aantallen, zoals 
voorgesteld door de Commissie, te verhogen.   

Hiermee kunnen de MKB's de extra inspanningen op O&O-terrein en andere 
herontwerpkosten verminderen en ontstaat ook de mogelijkheid deze kosten over een langere 
termijn af te schrijven.

Ten aanzien van locomotieven onderkent uw rapporteur de moeilijkheden van deze sector om 
aan de emissievoorschriften te voldoen omdat slechts een zeer beperkt aantal fabrikanten 
motoren aanbiedt die aan de emissiegrenzen van fase III B voldoen, en omdat het grote 
problemen oplevert nieuwe, meer plaats opeisende III B-motoren in de opbouw van oudere 
locomotieven onder te brengen. Omdat deze markt echter relatief beperkt van omvang is, 
oplossingen die aan de fase III B voldoen reeds bestaan en omdat flexibiliteit in dit geval 
betekent dat slechts in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van motoren uit de voorgaande 
fase, stelt uw rapporteur voor om vast te houden aan het aantal locomotieven (twintig) dat de 
Commissie onder de flexibele regeling wil laten vallen. 

Omdat de vooruitgang bij de ontwikkeling van constructieve oplossingen om aan de normen 
van de III B-fase te voldoen vooral voor locomotieven bijzonder langzaam lijkt te zijn 
verlopen, is uw rapporteur bovendien van mening dat de Commissie speciale aandacht aan 
deze sector dient te besteden en het Europees Parlement van de ontwikkelingen op de hoogte 
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moet stellen. 

Met het oog op de komende herziening van richtlijn 97/68/EG wil uw rapporteur de 
Commissie ook voorstellen eventuele nieuwe fases voor locomotieven met een vooruitziende 
blik te benaderen en er alles aan te doen om de eisen op de corresponderende wetgeving in de 
VS af te stemmen.


