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BEKNOPTE MOTIVERING

Voorstel van de Commissie: samenvatting

De maximumuitstoot aan koolstofmonoxide (CO), koolhydraten (HC), stikstofoxiden (NOx) en 
stofdeeltjes (PM) van dieselmotoren van bouwwerktuigen, land- en bosbouwmachines, 
motortreinstellen en locomotieven, binnenschepen, motoren met vast toerental en kleine 
benzinemotoren van verschillende soorten machines wordt momenteel door Richtlijn 97/68/EG 
(niet voor de weg bestemde mobiele machines) geregeld.

De huidige grenswaarden (fase III A) worden vanaf 1 januari 2011 geleidelijk aan door de 
strengere normen van fase III B vervangen. De typegoedkeuringstermijn voor de betreffende 
motoren is op 1 januari 2010 ingegaan en de procedure heeft gevolgen voor een groot aantal 
onderdelen van de machinebouw (ongeveer 1500 bedrijven in de EU).

Flexibele regeling

Richtlijn 2004/26/EG heeft de zogenaamde "flexibele regeling" ingevoerd om de overgang 
tussen de verschillende emissiefasen gemakkelijker te laten verlopen. De flexibele regeling staat 
de eerste fabrikanten toe om in de periode tussen twee opeenvolgende fasen in de grenswaarden 
voor uitlaatemissies een beperkt aantal niet voor de weg bestemde mobiele werktuigen in de 
handel te brengen, uitgerust met motoren die nog aan de emissiegrenswaarden van het vorig 
stadium voldoen. Ze geldt voor motoren met compressie-ontsteking (dieselmotoren) die in 
bouwwerktuigen en land- en de bosbouwmachines gebruikt worden, generatoraggregaten en 
motorpompen met constant toerental, maar niet voor locomotieven, motortreinstellen en 
binnenschepen. Ze geeft de oorspronkelijke fabrikant de mogelijkheid om 1) ofwel in elke 
categorie motorvermogen een beperkt aantal machines op de markt te brengen dat niet meer dan 
20% van zijn jaarlijkse afzet aan machines bedraagt, 2) ofwel om een vast aantal machines op de 
markt te brengen. De tweede optie is voor kleinere bedrijven bedoeld, die minder grote aantallen 
motoren produceren.

Economische aspecten en concurrentie

De aanpassingen om aan de nieuwe emissiegrenzen te voldoen, leveren de fabrikanten 
aanzienlijke kosten op. Ze betreffen bijvoorbeeld O&O, wijziging van het ontwerp van 
machines, aanpassingsvoorzieningen, documentatie en etikettering, enz. De Europese 
ondernemingen die niet voor de weg bestemde mobiele machines bouwen, zijn bovendien zwaar 
en buiten verwachting door de wereldwijde financiële en economische crisis getroffen, waar 
bouwwerktuigen en landbouwmachines de voelbare weerslag van ondervonden hebben. De 
betekenisvolle terugval van de afzetcijfers (met 42% in 2009) heeft een aanzienlijke daling van 
inkomsten en beschikbaar kapitaal tot gevolg gehad, dat nodig is om technisch onderzoek en 
ontwikkeling voor machines in alle vermogenscategorieën en toepassingen te financieren, met 
motoren die aan fase III B voldoen en binnen de termijnen van Richtlijn 97/68/EG. Het zijn 
vooral kleinere ondernemingen in de oorspronkelijke machinebouw die onder de 
omstandigheden te lijden hebben.

Voor motortreinstellen en locomotieven komt de Commissie na raadpleging van deskundige 
kringen tot de slotsom dat een aantal machinebouwers vooruitgang in de ontwikkeling van 
motoren voor locomotieven gemaakt hebben, die aan fase III B voldoen, terwijl de eerste 
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fabrikanten van locomotieven nog niet volledig gereed zijn om tegen 1 januari 2012 
locomotieven op de markt te brengen die aan fase III B voldoen, zoals door Richtlijn 97/68/EG 
gepland. De richtlijn schrijft geen fase III B voor binnenschepen voor, zodat er geen reden is om 
er de flexibele regeling op toe te passen.

In de gehele wereld houden alleen de EU, de VS, Canada en in mindere mate Japan er in de 
wetgeving op de uitstoot van niet voor de weg bestemde mobiele machines vergelijkbare 
doelstellingen op na. Behalve in de EU zijn er ook in de VS en Canada flexibele regelingen 
ingevoerd, die de fabrikanten vermoedelijk meer speelruimte bieden als de regeling die 
momenteel in de EU geldt. 

In andere belangrijke gebieden van de wereld, zoals China, India, Rusland of Latijns-Amerika 
zijn dergelijke eisen onbekend, zodat de EU-fabrikanten met oneerlijke concurrentie van 
fabrikanten uit derde landen te maken krijgen, aangezien de controle op de invoer van machines 
in de Europese Unie niet doeltreffend is. 

Milieuaspecten

Het voornaamste aandeel van niet voor de weg bestemde mobiele machines tot de algemene 
luchtvervuiling bestaat in uitstoot van stofdeeltjes en stikstofoxiden. Volgens de 
effectbeoordeling van de Commissie bedraagt de PM 10-uitstoot van niet voor de weg bestemde 
mobiele machines in de 27 EU-lidstaten 7%, tegen 13% voor het wegverkeer. In de NOx-uitstoot 
vertegenwoordigen niet voor de weg bestemde mobiele machines 16% van alle emissies in de 27 
lidstaten, terwijl het wegverkeer voor 42% van de volledige NOx-uitstoot verantwoordelijk is. 

De totale uitstoot van niet voor de weg bestemde mobiele werktuigen en machines met motoren 
met zelfontsteking (dieselmotoren) zou bij de voorgestelde 50% flexibiliteit het eerste jaar met 
ongeveer 0,3% toenemen in vergelijking met de huidige 20%-regeling. Het amendement legt 
alleen maar een langere inloopperiode voor de nieuwe strenge emissiewaarden vast; de omvang 
van de uitstoot blijft onveranderd. Verder is het ook van belang dat de uitstoot door de merkbare 
achteruitgang in de afzet als gevolg van de economische crisis gedaald is. 

De Commissie stelt daarom voor:

1) om in de periode tussen emissiefase III A en emissiefase III B het percentage motoren voor 
machines te land die met de flexibele regeling in de handel gebracht worden, in elke 
motorcategorie te verhogen van 20% tot 50% van de jaarlijkse verkoop van fabrikanten van 
oorspronkelijke uitrusting, en bij wijze van alternatief het maximum aantal motoren aan te 
passen dat met de flexibele regeling in de handel gebracht mag worden;

2) om motoren voor treinstellen en locomotieven in de flexibele regeling op te nemen

3) om de maatregelen op 31 december 2013 te laten aflopen. 

Standpunt van de rapporteur

Het is van belang om zowel ontwikkeling en concurrentievermogen van de bedrijfstak, enerzijds, 
als milieubescherming, anderzijds, veilig te stellen. In die zin lijkt het amendement op Richtlijn 
97/68/EG een evenwichtig voorstel, dat de weerslag van de economische crisis voor de 
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fabrikanten van machines en werktuigen zoveel mogelijk probeert op te vangen om de 
concurrentie en werkgelegenheid op peil te houden, en tegelijk de negatieve uitwerkingen op het 
milieu door latere vervanging van een aantal machines die in gebruik zijn maar nog niet aan de 
nieuwe strengere emissienormen voldoen, zo gering mogelijk probeert te houden. 

Tegelijk moet er op eerlijke concurrentie op de wereldmarkt gelet worden, en moet de invoer van 
niet milieuvriendelijke machines in de EU verboden worden. De Commissie moet dan ook 
uitleggen hoe ze erop wil toezien dat fabrikanten buiten de EU zich aan de Europese regels op de 
uitstoot van niet voor de weg bestemde mobiele machines houden. 

******

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid om de volgende amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

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 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.
Gezien de bijzondere kenmerken van het 
VK-netwerk en de extra tijd en kosten die
met de ontwikkeling van fase III B-
oplossingen gemoeid zijn, moet de uiterste 
termijn voor het VK op 31 december 2015 
worden vastgesteld.

Motivering

In de voorschriften van deze richtlijn in haar huidige vorm wordt geen rekening gehouden met 
de specifieke spoorbreedte en gewichtskenmerken van het VK-spoorwegnet, noch met de kleine 
nichemarkt die voor dit soort motoren bestaat. Dit zou de groei van het goederenvervoer per 
trein kunnen afremmen en de overschakeling van weg- naar spoorwegvervoer, een van de 
prioriteiten van het EU-vervoersbeleid, kunnen belemmeren.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a bis (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) In lid 1 bis wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a bis (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – leden 1 ter, 1 quater en 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- a bis) De volgende leden worden 
toegevoegd:
"1 ter. Een ruilmotor die moet worden 
geïnstalleerd in een motortrein, een 
treinstel of een locomotief die 
oorspronkelijk was uitgerust met een 
motor die niet aan de fase III A-
grenswaarden of uitsluitend aan fase III 
A-grenswaarden voldoet, voldoet 
minimaal aan de grenswaarden als 
gedefinieerd in fase III A.  De leden 3 
octies, 3 nonies en 4 bis van artikel 9 zijn 
op deze motoren niet van toepassing.
1 quater.  In afwijking van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten in de volgende 
gevallen toestemming geven voor het 
fabriceren en monteren van ruilmotoren 
die niet aan de vereisten van fase III A 
voldoen: 
i) voor de aanpassing of vernieuwing van 
bestaande motortreinen, treinstellen of 
locomotieven, indien de toepassing van de 
fase III A-vereisten grote technische 
moeilijkheden zou opleveren in verband 
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met spoorbreedte, asbelasting, 
carrosserie- of chassisontwerp of multi-
operabele motorcontrolesystemen, en 
daarmee de economische haalbaarheid 
van het project in het gedrang zou 
brengen;
ii) indien na een ongeval met een 
motortrein, treinstel of locomotief of een 
rampzalige storing van de motor(en) 
ervan de toepassing van de fase III A-
vereisten grote technische moeilijkheden 
zou opleveren en bijgevolg de 
kosteneffectieve reparatie van de 
beschadigde motortrein, treinstelsel of 
locomotief in het gedrang zou brengen.
De leden 3 octies, 3 nonies en 4 bis van 
artikel 9 zijn op deze motoren niet van 
toepassing.
Wanneer een lidstaat een afwijking 
toestaat, verstrekt hij de Commissie en de 
goedkeuringsinstanties van de overige 
lidstaten een document in papiervorm en 
in elektronisch formaat, waarin het 
volgende wordt vermeld:
— het unieke referentienummer van de 
afwijking als vermeld op het etiket dat 
wordt aangebracht op elke motor waarop 
de afwijking van toepassing is;
— de aard van de afwijking, met inbegrip 
van de beschrijving van de emissieniveaus 
in vergelijking met de fase III A-
grenswaarden en bijzonderheden over de 
alternatieve voorschriften die zullen 
worden toegepast;
— een gedetailleerde vermelding van de 
redenen waarom de afwijking wordt 
toegestaan, waaronder de belangrijkste 
technische problemen en de economische 
en milieugevolgen daarvan, alsook een 
beschrijving van de 
ontwerpwerkzaamheden die verricht zijn 
om de fase III A-vereisten te benaderen, 
evenals, in voorkomend geval, andere 
maatregelen met betrekking tot de evolutie 
en exploitatie van de vloot;
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— het aantal motoren waarop de 
afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de fabrikant en 
de type- en serienummers van de motoren 
waarop de afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de 
spoorwegvoertuigserie waarin de motoren 
zullen worden gemonteerd, alsook de 
toepassingsgebieden ervan;
— alle andere elementen die de aanvraag 
tot afwijking helpen rechtvaardigen.
1 quinquies. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis, 1 ter en 1 
quater op de markt worden gebracht, 
wordt de tekst "RUILMOTOR" 
aangebracht op een etiket op de motor of 
vermeld in de gebruikershandleiding.” 

Motivering

Aangezien er in de meeste oudere voertuigen onvoldoende plaats is om even sterke motoren te 
monteren die aan de vereisten van fase III-B voldoen, moet de mogelijkheid bestaan om motoren 
van en van vóór fase III A die in oudere voertuigen zijn gemonteerd te vervangen door een motor 
die aan de III A-voorwaarden voldoet, zodat de industrie naar schonere emissienormen kan 
toewerken. In een zeer gering aantal gevallen zullen ook afwijkingen voor de installatie van III 
A-motoren nodig zijn vanwege beperkingen in verband met de spoorbreedte, asbelasting en 
ontwerp van de voertuigen. De industrie is het ermee eens dat dergelijke afwijkingen alleen 
onder strikte controle en met gedetailleerde opgave van redenen zullen worden toegepast.

Amendement 4

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, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013."

(8) De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013.  In afwijking van het 
bovenstaande loopt de flexibele regeling 
voor locomotieven die op het spoorwegnet 
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van het Verenigd Koninkrijk kunnen 
worden ingezet, op 31 december 2015 af."

Motivering

In de voorschriften van deze richtlijn in haar huidige vorm wordt geen rekening gehouden met 
de specifieke spoorbreedte en gewichtskenmerken van het VK-spoorwegnet, noch met de kleine 
nichemarkt die voor dit soort motoren bestaat. Dit zou de groei van het goederenvervoer per 
trein kunnen afremmen en de overschakeling van weg- naar spoorwegvervoer, een van de 
prioriteiten van het EU-vervoersbeleid, kunnen belemmeren.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage –
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – afdeling 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 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 1.1.1. en 
1.1.2 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.

1.1. Met uitzondering van de 
overgangsperiode tussen fase III A en fase 
III B 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 1.1.1. en 
1.1.2 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. Die toestemming wordt 
zonder onnodige vertraging verleend.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – afdeling 1 – punt 1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat motoren bestemd voor de Wat motoren bestemd voor de 
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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.

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 
40 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

Motivering

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them from 
suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire range 
of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the highest power 
segment. However, no engines are yet on the market for various other types of locomotives, and 
information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able to adapt their design 
to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 2012. Without available 
engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have negative consequences for 
rail market opening, the replacement of rolling stock and could lead to a modal shift from rail to 
road. Under the current proposal the unavailability of engines will lead to a serious disruption 
of the flow of orders and put at risk the economic viability of these medium size manufacturers 
that have already been severely hit by the economic crisis. The typical yearly production of one 
of these manufacturers would be in the range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are 
sold to a highly fragmented market, answering to many different needs and requests. A number 
of 40 locomotives in total in the flexibility scheme, for the two years duration of the transition 
period (2012-2013) would hopefully allow the manufacturers to continue production of their 
diverse portfolio of locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally 
proposed by the French and the British representatives in the Commission’s supporting group of 
experts (GEME).

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – afdeling 1 - punt 1.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.7. Op verzoek van een 
typegoedkeuringsinstantie in de lidstaten 
verstrekt de fabrikant van originele 
uitrusting haar alle vereiste informatie om 
te bevestigen dat elke motor waarvan 
beweerd wordt dat hij volgens een 
flexibele regeling in de handel is gebracht 
of als zodanig is geëtiketteerd, dat ook 

1.7. Op verzoek van een 
typegoedkeuringsinstantie in de lidstaten 
verstrekt de fabrikant van originele 
uitrusting haar alle vereiste informatie om 
te verifiëren en te bevestigen dat elke 
motor waarvan beweerd wordt dat hij 
volgens een flexibele regeling in de handel 
is gebracht of als zodanig is geëtiketteerd, 
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inderdaad is. dat ook inderdaad is.
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