
PA\855327NL.doc PE456.855v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie vervoer en toerisme

2010/0301(COD)

28.1.2011

ONTWERPADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake 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))

Rapporteur voor advies: Olga Sehnalová



PE456.855v02-00 2/5 PA\855327NL.doc

NL

PA_Legapp



PA\855327NL.doc 3/5 PE456.855v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Voorstel van de Commissie: samenvatting

In richtlijn 2000/25/EG wordt de maximale uitstoot geregeld van koolstofmonoxide (CO), 
koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOX) en zwevende deeltjes afkomstig uit 
dieselmotoren die zijn aangebracht in land- en bosbouwtrekkers. De richtlijn sluit volledig aan 
op richtlijn 97/68/EG inzake de uitstoot van niet voor de weg bestemde mobiele machines.

De huidige grenswaarden (fase III A) worden vanaf 1 januari 2011 geleidelijk aan door de 
strengere normen van fase III B vervangen. 

Flexibele regeling
Richtlijn 2005/13/EG heeft de zogeheten "flexibele regeling" ingevoerd om de overgang 
tussen de verschillende emissiefasen gemakkelijker te laten verlopen. Met deze regeling 
kunnen fabrikanten van trekkers in de periode tussen twee opeenvolgende fasen van 
grenswaarden voor uitlaatemissies een beperkt aantal trekkers in de handel brengen met 
motoren die nog voldoen aan de emissiegrenswaarden uit de vorige fase.  Een fabrikant van 
trekkers heeft het recht 1)  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, of 
2) om een vast aantal machines op de markt te brengen. De tweede optie is bedoeld voor 
kleinere bedrijven die minder grote aantallen trekkers produceren.

Economische aspecten 
Naar analogie van de situatie van fabrikanten van niet voor het vervoer over de weg bestemde 
mobiele machines, bestaat de technologische uitdaging voor fabrikanten van trekkers eruit dat 
de volgende generatie motoren de uitworp van zwevende deeltjes en NOx moet beperken tot 
een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau dat vereist is voor en verwerkelijkt wordt door 
voor het vervoer over de weg bestemde machines en voertuigen (vrachtauto’s, bussen, enz.). 

De EU telt ongeveer 40 fabrikanten van trekkers die een grote verscheidenheid van trekkers 
produceren die moeten voldoen aan de in de richtlijn bepaalde emissiewaarden, terwijl de 
motoren worden geproduceerd door slechts een gering aantal grote ondernemingen (ongeveer 
10 in de EU en 20 in de hele wereld). De voertuigen kunnen door de trekkerfabrikanten pas 
worden aangepast nadat de motor definitief is geconfigureerd, daar de procedure voor dit 
nieuwe ontwerp niet parallel kan verlopen (behalve voor trekkerfabrikanten die hun eigen 
motoren produceren).
Mededingingsvermogen
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 en van 
trekkers vergelijkbare doelstellingen op na. In andere belangrijke gebieden van de wereld, 
zoals China, India, Rusland of Latijns-Amerika zijn dergelijke eisen onbekend of lopen zij 
enige ronden achter. De voornaamste markt is die aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan, waar zich de belangrijkste fabrikanten van motoren en trekkers, maar ook de 
voornaamste klanten bevinden. 
Milieuaspecten
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De voornaamste bijdrage van mobiele machines buiten het wegverkeer tot de algemene 
luchtvervuiling bestaat uit de uitworp 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 2005 hebben 
trekkers 43% of 57 kt. bijgedragen tot de totale uitworp van zwevende deeltjes door niet voor 
de weg bestemde mobiele machines in de EU15. 

In de NOx-uitstoot komt 16% van alle emissies in de 27 lidstaten voor rekening van 
beweeglijke machines buiten het wegverkeer, terwijl het wegverkeer voor 42% van de totale 
NOx-uitstoot verantwoordelijk is. In 2005 hebben trekkers 36% of 539 kt bijgedragen tot de 
totale uitworp van NOx door niet voor de weg bestemde mobiele machines in de EU15. 

Volgens de Commissie is het geraamde resultaat van een uitgebreide flexibele regeling (50% 
tegen momenteel 20%) in het eerste jaar 0,3% van de totale uitworp (van zwevende deeltjes 
en NOx) door alle niet voor de weg bestemde mobiele machines die in bedrijf zijn. 

De Commissie stelt daarom voor:
1) het percentage van het aantal in het kader van de flexibele regeling op de mark gebrachte 

motoren in iedere motorcategorie op te voeren van 20 naar 50% van de jaarlijks door de 
trekkerfabrikant verkochte hoeveelheid materieel, of

2) als keuzemogelijkheid het maximale aantal motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling op de markt mag worden gebracht aan te passen.

3) deze maatregelen lopen op 31 december 2013 af.

Zienswijze van de rapporteur
Uw rapporteur acht het noodzakelijk enerzijds de ontwikkeling en het mededingingsvermogen 
van de bedrijfstak te waarborgen en anderzijds de bescherming van het milieu, met het oog op 
behoud van de economische ontwikkeling van de trekkerindustrie en om tegelijkertijd zo veel 
mogelijk de schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken naar aanleiding van een latere 
aanpassing van een vastgelegd aantal bestaande motoren die nog niet voldoen aan de striktere 
uitworplimiet.

Onduidelijk is waarom de producenten van trekkers zijn uitgezonderd van het voorstel tot 
wijziging van richtlijn 97/68/EG inzake de uitworp van niet voor de weg bestemde mobiele 
machines en waarom zij afzonderlijk worden behandeld, terwijl de voor trekkers voorgestelde 
oplossing volgens de Commissie volledig strookt met richtlijn 97/68/EG. Uw rapporteur zou 
gaarne verzoeken om meer informatie op de grondslag van afzonderlijk voor 
trekkerproducenten uitgevoerd onderzoek, en niet uitsluitend vertrouwen op gegevens op de 
grondslag van evaluaties van de sector niet voor de weg bestemde mobiele machines als 
geheel. Zij zou prijs stellen op meer onderzoek door derden en op werkonderzoek om de 
gevolgen van de voorgestelde wijzigingen op korte en in het bijzonder op lange termijn 
nauwkeurig te kunnen beoordelen.

Tegelijkertijd wil uw rapporteur erop wijzen dat de Commissie haar voorstel ten gevolge van 
vertraging bij de voorbereidende werkzaamheden heeft ingediend in een periode waarin de 
nieuwe, striktere uitworpwaarden geleidelijk worden ingevoerd. Hierdoor doet het voorstel op 
de een af andere manier minder ter zake. Uw rapporteur is dan ook van mening dat wij onze 
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aandacht moeten richten op een meer alomvattende herziening van richtlijn 97/68/EG die later 
dit jaar door de Commissie zou moeten worden ingediend.
Tegelijkertijd erkent uw rapporteur specifiek dat deze bepalingen omtrent soepelheid 
noodzakelijk zijn voor kleine en middelgrote fabrikanten ten einde de kosten van naleving van 
de nieuwe normen te beperken. Anderzijds heeft een aantal producenten reeds geïnvesteerd in 
onderzoek en ontwikkeling en hun mededingingsvermogen op de markt mag door het voorstel 
niet afnemen.

Ondanks enige verontrusting gaat de voorkeur van uw rapporteur  uit naar goedkeuring van 
het Commissievoorstel.

******

Dit in overweging nemend spreekt uw rapporteur de aanbeveling uit de ten principale 
bevoegde  Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid te verzoeken 
goedkeuring van het Commissievoorstel voor te stellen.

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid voor te stellen het voorstel van de 
Commissie goed te keuren.

******


