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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 
(mobiele machines voor gebruik buiten het wegverkeer) 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 mobiele werktuigen voor gebruik buiten het wegverkeer 
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 mobiele machines voor gebruik buiten het wegverkeer 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 van 
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 
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 
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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 mobiele machines voor gebruik buiten het wegverkeer 
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 mobiele machines buiten het wegverkeer tot de algemene 
luchtvervuiling bestaat in uitstoot van stofdeeltjes en stikstofoxiden. Volgens de 
effectbeoordeling van de Commissie bedraagt de PM 10-uitstoot van mobiele machines buiten 
het wegverkeer in de 27 EU-lidstaten 7%, tegen 13% voor het wegverkeer. In de NOx-uitstoot 
vertegenwoordigen beweeglijke machines buiten het wegverkeer 16% van alle emissies in de 27 
lidstaten, terwijl het wegverkeer voor 42% van de volledige NOx-uitstoot verantwoordelijk is. 

De totale uitstoot van mobiele werktuigen en machines met motoren met zelfontsteking 
(dieselmotoren) buiten het wegverkeer 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. 

Zienswijze van de rapporteur

Het is van belang om zowel uitbouw en concurrentievermogen van de bedrijfstak van de ene 
kant als van de andere kant milieubescherming 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 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 uitgestelde vervanging van een aantal machines die in gebruik zijn maar nog niet aan 
de nieuwe strengere emissienormen voldoen, zo gering mogelijk probeert te houden. 
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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 beweeglijke machines voor gebruik buiten het wegverkeer houden. 

Met die overwegingen geef ik als rapporteur de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, die ten principale bevoegd is, de aanbeveling om het voorstel van de 
Commissie goed te keuren. 

******

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid om de goedkeuring van het voorstel van de 
Commissie aan te bevelen.


