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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 2000/25/EG wat betreft de bepalingen voor trekkers die in het kader van de 
flexibele regeling in de handel zijn gebracht
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0607),

– 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 (C7-0342/2010),

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

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2011),

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.

Amendement 1

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 gedurende een 
zekere 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.
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Or. it

Amendement 2

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 de fase III B moet het 
percentage van het aantal motoren die in 
het kader van de flexibele regeling in de 
handel worden gebracht, gelijk zijn aan 
50% van de per jaar door de 
trekkerfabrikant in het verkeer 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. it

Amendement 3

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. it

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt - 1 (nieuw)
Richtlijn 2000/25/EG
Artikel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1. In artikel 1 worden de volgende 
definities ingevoegd:
- "flexibele regeling": de uitzonderlijke 
procedure waarbij een lidstaat een 
beperkte hoeveelheid motoren in de 
handel mag brengen volgens de in artikel 
3 bis vastgelegde voorschriften;
- "motorcategorie": de indeling van 
motoren waarbij het motorvermogen 
wordt gecombineerd met de fase van de 
grenswaarden voor de uitlaatgassen. 

Or. it

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. aan artikel 3bis 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 als volgt gewijzigd:
"In afwijking van artikel 3, leden 1 en 2, 
regelen de lidstaten dat op verzoek van de 
trekkerfabrikant, en op voorwaarde dat de 
keuringsinstantie daarvoor toestemming 
geeft, de motorfabrikant een beperkt 
aantal motoren in de handel mag brengen 
volgens de in bijlage IV geregelde 
procedure. De flexibele regeling in bijlage 
IV, punten 1.2, 1.2.1 en 1.2.2 gaat in op 
het moment waarop de verplichting van 
kracht wordt om motoren in de handel te 
brengen volgens een bepaalde fase en 
duurt zolang die fase loopt, maar in geen 
geval langer dan drie jaar. De motoren 
worden gekeurd aan de hand van de 
vereisten van de fase die onmiddellijk 
voorafgaat aan de fase die in aanmerking 
wordt genomen."

Or. it
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Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. bijlage IV, punt 1, wordt vervangen 
door de tekst in bijlage I bij deze 
verordening.

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

Or. it

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 1 van bijlage IV komt als volgt te
luiden: 

Bijlage IV wordt vervangen door de 
volgende tekst: 

Or. it

Amendement 8

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

1.1. Behoudens het bepaalde onder punt 
1.2, verzoekt een trekkerfabrikant die 
gebruik wenst te maken van de flexibele 
regeling, zijn goedkeuringsinstantie om toe 
te staan dat zijn motorfabrikanten 
motoren in de handel brengen die 
bestemd zijn voor exclusief gebruik door 
die trekkerfabrikant. Met uitsluiting van 
de fase III B, mag het aantal motoren niet 
hoger zijn dan de onder de punten 1.1.1 en 
1.1.2 genoemde aantallen. De motoren 
voldoen aan de in artikel 3 bis genoemde 
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goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

vereisten.

Or. it

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV - 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 
jaar trekkers in de Unie in de handel heeft 
gebracht, wordt het gemiddelde berekend 
over de periode waarin deze fabrikant 
werkelijk trekkers in de EU in de handel 
heeft gebracht.

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 in de handel 
gebrachte aantal trekkers met motoren in 
die motorcategorie (berekend als het 
gemiddelde van de verkoop 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 werkelijk trekkers in 
de EU in de handel heeft gebracht.

Or. it

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV - 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 kan de 
trekkerfabrikant ook toestemming vragen 
om zijn motorleveranciers een vast aantal 
motoren voor zijn exclusief gebruik in de 
handel te laten brengen. Het aantal motoren 
in elke motorcategorie bedraagt ten 
hoogste: 
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Or. it

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Motorcategorie (kW) Motorvermogen (kW)

Or. it

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV - 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 de fase III B verzoekt een 
trekkerfabrikant die gebruik wenst te 
maken van de flexibele regeling, zijn 
goedkeuringsinstantie om toe te staan dat 
zijn motorfabrikanten motoren in de 
handel brengen die bestemd zijn voor zijn 
exclusief gebruik. Het aantal motoren 
mag niet hoger zijn dan de onder de 
punten 1.2.1 en 1.2.1 genoemde aantallen.
De motoren voldoen aan de in artikel 3 
bis genoemde vereisten.

Or. it

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV - punt 1.2.1.
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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 
werkelijk 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 50% van het per jaar 
door de trekkerfabrikant in de handel 
gebrachte aantal trekkers met motoren in 
die motorcategorie (berekend als het 
gemiddelde van de verkoop in de laatste 
vijf jaar). Wanneer de trekkerfabrikant 
gedurende minder dan vijf jaar trekkers in 
de handel heeft gebracht, wordt het 
gemiddelde berekend over de periode 
waarin deze fabrikant werkelijk trekkers in 
de EU in de handel heeft gebracht.

Or. it

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV - 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 1.1.1 kan de 
trekkerfabrikant ook toestemming vragen 
om zijn motorleveranciers een vast aantal 
motoren voor zijn exclusief gebruik in de 
handel te laten brengen. Het aantal motoren 
in elke motorcategorie bedraagt ten 
hoogste: 

Or. it

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Motorcategorie (kW) Motorvermogen (kW)
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Or. it

Amendement 16

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

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. it

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV - punt 2.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1. Een motorfabrikant kan in het 
kader van een overeenkomstig de punten 
1 en 3 van deze bijlage toegestane 
flexibele regeling motoren in de handel 
brengen [...].

Or. it

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV - punt 2.2.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. De motorfabrikant voorziet die 
motoren [...] van het volgende opschrift: 
Motor in de handel gebracht in het 
kader van een flexibele regeling” volgens 
de vereisten van punt 5 van bijlage I.
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Or. it

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I
Richtlijn 2000/25/EG
Bijlage IV - punt 3.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. De keuringsinstantie beoordeelt de 
inhoud van het verzoek om 
gebruikmaking van de flexibele regeling 
en de daarbij gevoegde documenten. 
Vervolgens informeert zij de 
trekkerfabrikant omtrent haar 
beslissing om al dan niet toestemming te 
geven [...] voor de aangevraagde 
flexibele regeling.»

Or. it
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TOELICHTING

De strekking van het voorstel

Dit voorstel voor een richtlijn betreffende de uitstoot door landbouwtrekkers behelst enkel een 
kwantitatieve wijziging van richtlijn 2000/25/EG, zonder verandering te brengen in de 
milieubeschermingsdoelen of in de respectieve looptijden en vervaltermijnen. Deze richtlijn is 
spoedeisend, want hij komt in een periode die per 1 januari van dit jaar reeds is begonnen, en is 
ook belangrijk wegens de positieve effecten voor de betrokken industrietak die ervan worden 
verwacht.

Richtlijn 2000/25/EG inzake de uitstoot door landbouwtrekkers stelt de maximale uitlaatemissies 
vast voor koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM) 
van dieselmotoren die in landbouwtrekkers zijn gemonteerd.  

Voor ieder type trekker voorziet de richtlijn in een maximaal niveau van uitlaatemissies
naargelang het vermogen van de gebruikte motor, en in een fasegewijze vermindering van die 
emissies.
Op 31 december 2010 eindigde fase III A en per 1.1.2011 is fase III B ingegaan, die op 
31 december 2013 zal aflopen. De grenswaarden van de zojuist begonnen fase zijn veel strenger 
dan die van de voorgaande fase.

Voor een gemakkelijker overgang van de ene naar de volgende fase wordt bij de richtlijn een 
"flexibele regeling" ingevoerd, die de trekkerfabrikanten toestaat een beperkt aantal trekkers in 
de handel te brengen met motoren die nog aan de emissiegrenswaarden uit de vorige fase 
voldoen. In de huidige fase die nu moet worden gewijzigd, voorziet de flexibele regeling in een 
percentage dat niet meer bedraagt dan 20% van de jaarlijkse verkoop, berekend als het 
gemiddelde van de verkopen over de afgelopen vijf jaar in de EU, en voor kleine 
ondernemingen, in een vast aantal trekkers, zoals bepaald in de richtlijn.

De voorgestelde wijziging behelst uitsluitend een verhoging van dat percentage, van 20 naar 
50%. Een en ander heeft tot doel, voldoende vaart te houden in de economische ontwikkeling 
van de betrokken productiesector, zonder daarbij af te doen aan de oorspronkelijk nagestreefde 
bescherming van het milieu. De voorgestelde wijziging berust op de volgende overwegingen:

a) Technologische achterstand. De meer abrupte beperking van uitlaatgassen in fase III B vergt 
aanzienlijke wijzigingen in de huidige motoren, met name waar het gaat om de configuratie, de 
omvang of het gewicht van de motoren. Als gevolg daarvan moeten ook de trekkers de nodige 
wijzigingen ondergaan om plaats te kunnen bieden aan de nieuwe motoren. Voordat de 
technische oplossingen gereed zijn waardoor aan de grenswaarden in de huidige fase kan worden 
voldaan, zal nog veel research moeten worden verricht.

b) Economische crisis. De financiële en economische crisis heeft iedereen en nagenoeg alle 
productiesectoren geraakt. Ook de productie van trekkers is niet onberoerd gebleven. Volgens de 
brancheorganisatie (CEMA) is de omzet in 2009 met 20 tot 25% gedaald ten opzichte van 2008, 
terwijl de cijfers voor het eerste kwartaal van 2010 een daling laten zien van 22% ten opzichte 
van 2009.

De richtlijn heeft geen gevolgen voor de begroting, voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel en 
berust op de rechtsgrondslag van artikel 114 van het Verdrag.
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Opmerkingen van de rapporteur

Met deze door de Commissie voorgestelde richtlijn kan zonder meer worden ingestemd. De 
milieubeschermingsdoelen die de EU zich altijd heeft gesteld, worden gerespecteerd. Gezien de 
ernst van de economische crisis hadden de voorstellen nog radicaler kunnen zijn, zoals een 
opschorting van de richtlijn, een tijdelijke wijziging in de fasen of een hoger percentage in de 
flexibiliteitsregeling.

De Commissie heeft evenwel gekozen voor een eenvoudige, doelmatige en tijdige maatregel die:

a) de fabrikanten in de EU in staat stelt trekkers te verkopen, de moeilijke tijden van crisis te 
doorstaan, nieuwe middelen te vinden voor research en daarbij de in de Europese wetgeving 
gestelde grenswaarden voor de bescherming van het milieu te respecteren;
b) en de landbouwers in staat stelt hun oudere trekker te vervangen door nieuwe met minder 
vervuilende motoren.

Als de voorgestelde wijziging niet wordt aanvaard zou het resultaat paradoxaal genoeg precies 
het omgekeerde zijn van wat wij ons allen voorstellen. Gesteld immers voor de keuze hun oude 
vervuilende tractor te behouden of een nieuwe, veel duurdere tractor te kopen terwijl over de 
technische specificaties nog geen zekerheid bestaat, zullen veel landbouwers, ook al gezien de 
economisch moeilijke tijden, wel voor de eerste mogelijkheidkiezen, waarmee het milieu in 
Europa juist een slechte in plaats van een goede dienst wordt bewezen.

Alles bijeen stelt deze richtlijn, dankzij de bescheiden wijzigingen die worden voorgesteld, de 
EU een alleszins opmerkelijk eindresultaat in het vooruitzicht, namelijk goede  bescherming van 
het milieu, bruikbare economische steun voor de betrokken productiesector, welkome extra 
inkomsten die aan research kunnen worden besteed, en een redelijke termijn die research en 
industrie nodig hebben om de nieuwe motoren te kunnen produceren die aan de gewijzigde 
normen van fase III B voldoen. 
Tenslotte valt nog het zeer geringe milieueffect van de voorgestelde wijziging te noemen. 

Volgens een effectbeoordeling door de GCO in opdracht van de Commissie, zal het effect van de 
aldus gewijzigde flexibele regeling naar schatting niet meer bedragen dan 0,3% van de totale 
uitstoot van alle NWBMM die het eerste jaar in bedrijf zijn.


