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_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning bör innehålla 

materiella krav på utsläppsgränser och 

förfaranden för EU-typgodkännande för 

motorer som ska installeras i maskiner som 

inte är avsedda att användas för transporter 

på väg. De relevanta kraven i denna 

förordning bygger i huvudsak på resultaten 

av den konsekvensbedömning av den 

20 november 2013 som utfördes av 

kommissionen, i vilken olika alternativ 

bedömdes med avseende på ekonomiska, 

miljömässiga, säkerhetsrelaterade och 

samhälleliga fördelar och nackdelar. Både 

kvalitativa och kvantitativa aspekter har 

beaktats. Efter en jämförelse av de olika 

alternativen utpekades de bästa 

alternativen, som togs till utgångspunkt för 

den här förordningen. 

(5) Denna förordning bör innehålla 

materiella krav på utsläppsgränser och 

förfaranden för EU-typgodkännande för 

motorer som ska installeras i maskiner som 

inte är avsedda att användas för transporter 

på väg. De relevanta kraven i denna 

förordning bygger i huvudsak på resultaten 

av den konsekvensbedömning av den 

20 november 2013 som utfördes av 

kommissionen, i vilken olika alternativ 

bedömdes med avseende på ekonomiska, 

miljömässiga, hälsoeffektrelaterade, 

säkerhetsrelaterade och samhälleliga 

fördelar och nackdelar. Både kvalitativa 

och kvantitativa aspekter har beaktats. 

Efter en jämförelse av de olika alternativen 

utpekades de bästa alternativen, som togs 

till utgångspunkt för den här förordningen. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Syftet med denna förordning är att 

införa harmoniserade bestämmelser för 

EU-typgodkännande av motorer som ska 

installeras i maskiner som inte är avsedda 

att användas för transporter på väg för att 

säkerställa en god funktion på den inre 

marknaden. Därför bör det införas nya 

utsläppsgränser som återspeglar den 

tekniska utvecklingen och som är förenliga 

med EU:s politik inom sektorn för 

transporter på väg, för att uppfylla EU:s 

mål för luftkvalitet och minska utsläppen 

från maskiner som inte är avsedda att 

användas för transporter på väg, så att 

dessa maskiners andel av utsläppen står i 

bättre proportion till utsläppen från 

vägfordon. EU-lagstiftningens räckvidd 

inom detta område bör utvidgas för att 

förbättra harmoniseringen av marknaden 

på EU-nivå och på internationell nivå och 

minska risken för snedvridning på 

marknaden så mycket som möjligt. 

Dessutom syftar denna förordning till att 

förenkla den nuvarande rättsliga ramen, 

bland annat genom åtgärder för att förenkla 

de administrativa förfarandena och 

förbättra de allmänna förutsättningarna för 

genomförandet, särskilt genom en 

förstärkning av reglerna för 

marknadstillsyn. 

(6) Syftet med denna förordning är att 

införa harmoniserade bestämmelser för 

EU-typgodkännande av motorer som ska 

installeras i maskiner som inte är avsedda 

att användas för transporter på väg för att 

säkerställa en god funktion på den inre 

marknaden i det vidare sammanhang som 

utgörs av den pågående granskningen av 

unionens politik för luftkvalitet. Därför 

bör det införas nya utsläppsgränser, som 

även bör tillämpas på jordbruksmaskiner, 

som återspeglar den tekniska utvecklingen 

och som är förenliga med EU:s politik 

inom sektorn för transporter på väg, för att 

uppfylla EU:s mål för luftkvalitet och 

minska utsläppen från maskiner som inte är 

avsedda att användas för transporter på väg 

och jordbruksmaskiner, så att dessa 

maskiners andel av utsläppen står i bättre 

proportion till utsläppen från vägfordon. 

EU-lagstiftningens räckvidd inom detta 

område bör utvidgas för att förbättra 

harmoniseringen av marknaden på EU-nivå 

och på internationell nivå och minimera 

risken för snedvridning på marknaden och 

negativa hälsoeffekter. Dessutom syftar 

denna förordning till att förenkla den 

nuvarande rättsliga ramen, bland annat 

genom åtgärder för att förenkla de 

administrativa förfarandena och förbättra 

de allmänna förutsättningarna för 

genomförandet, särskilt genom en 

förstärkning av reglerna för 

marknadstillsyn. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Utöver att utvidga 

unionslagstiftningen på 

marknadsharmoniseringsområdet och 

samtidigt minska risken för snedvridning 

av marknaden, syftar denna förordning 

till att förenkla den nuvarande rättsliga 

ramen, bland annat genom åtgärder för 

att förenkla de administrativa 

förfarandena och förbättra de allmänna 

förutsättningarna för genomförandet, 

särskilt genom en förstärkning av 

reglerna för marknadstillsyn. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 6b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6b) I kommissionens vitbok ”Färdplan 

för ett gemensamt europeiskt 

transportområde – ett konkurrenskraftigt 

och resurseffektivt transportsysten”1a 

betonas den särskilda roll som transporter 

på järnväg och inre vattenvägar har för 

att uppnå de klimatpolitiska målen.  Med 

hänsyn till dessa transportslags negativa 

effekter för luftkvaliteten bör 

kommissionen och medlemsstaterna inom 

sitt verksamhetsområde tillhandahålla 

olika sätt att stödja utsläppsteknisk 

innovation så att en fortsatt utökad 

omläggning av godstransporter till 

järnväg och inre vattenvägar även går 

hand i hand med en förbättring för bättre 

luft i Europa. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Kommissionens vitbok ”Färdplan för ett 

gemensamt europeiskt transportområde – 

ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 

transportsystem” av den 28 mars 2011, 

COM(2011) 144 slutlig.  



 

 

 PE588.272/ 4 

 SV 

Motivering 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) För att unionens mål för luftkvaliteten 

ska kunna uppnås krävs fortsatta 

ansträngningar för att minska 

fordonsutsläppen. Tillverkarna bör därför 

ges tydliga besked om framtida 

utsläppsgränser och få en lämplig tidsram 

för uppfyllande av dessa gränser och för 

utveckling av nödvändig ny teknik. 

(10) För att unionens mål för luftkvaliteten 

och för att skyddet av luften ska kunna 

uppnås på ett hållbart sätt fram till 2020 

och efter detta datum krävs fortsatta 

ansträngningar för att minska utsläppen 

från olika typer av motorer. Tillverkarna 

bör därför i förväg ges tydliga och 

utförliga besked om framtida 

utsläppsgränser och få en lämplig tidsram 

för uppfyllande av dessa gränser och för 

utveckling av nödvändig ny teknik. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) En hållbar minskning av utsläppen 

från motorer kräver en fortlöpande 

ökning av det direkta samarbetet mellan 

tillverkare och andra därmed förknippade 

företag å ena sidan, och väletablerade 

vetenskapliga forskningsinstitutioner å 

andra sidan. Sådant samarbete spelar en 

betydande roll i utvecklingen av nya 

produkter och tekniker som har en positiv 

inverkan på förbättringen av 

luftkvaliteten. 
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Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) För att garantera ett så gott skydd 

som möjligt för arbetstagare i närheten av 

maskiner och för att hålla den kumulativa 

exponeringen av personer som arbetar i 

närheten av flera olika mobila maskiner 

som inte är avsedda att användas för 

transporter på väg så låg som möjligt bör 

bästa möjliga teknik användas för att 

minska utsläppen. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Det är lämpligt att främja införande av 

alternativbränslefordon, som kan ha låga 

NOx-och partikelutsläpp. Gränsvärdena för 

kolväten bör därför anpassas med hänsyn 

till utsläppen av icke-metankolväten och 

metan. 

(14) Det är nödvändigt att främja införande 

av alternativbränslefordon, som kan ha 

låga NOx-och partikelutsläpp. 

Gränsvärdena för kolväten bör därför 

anpassas med hänsyn till utsläppen av icke-

metankolväten och metan. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 14b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14b) Denna förordning ska inte påverka 

åtgärder på nationell nivå eller 

unionsnivå rörande användning av 

motorer eller mobila maskiner som inte är 

avsedda att användas för transporter på 

väg och som uppfyller kraven i denna 

förordning, om åtgärderna är nödvändiga 

och proportionerliga för arbetsmiljön och 
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nödvändiga för att undvika hälsofaror för 

arbetstagare som påverkas av de utsläpp 

som produceras av sådana motorer i vissa 

tillämpningar. 

Motivering 

Det bör vara tillåtet för medlemsstaterna att förbjuda användningen av förbränningsmotorer 

av arbetsmiljöskäl, i synnerhet i områden med dålig luftkvalitet. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) För att se till att utsläppen av ultrafina 

partiklar (med en storlek på högst 0,1 μm) 

begränsas bör kommissionen ges 

befogenhet att införa en metod som 

grundar sig på antal partiklar, som ett 

komplement till den nuvarande metoden 

som grundar sig på massa. Den 

antalsbaserade metoden bör bygga på 

resultaten från det program för 

partikelmätning (Particulate Measurement 

Programme – PMP) som genomförs inom 

ramen för FN:s ekonomiska kommission 

för Europa (Unece) och vara förenlig med 

de nuvarande ambitiösa miljömålen. 

(15) För att se till att utsläppen av ultrafina 

partiklar (med en storlek på högst 0,1 μm) 

begränsas bör kommissionen ges 

befogenhet att införa en metod som 

grundar sig på antal partiklar, som ett 

komplement till den nuvarande metoden 

som grundar sig på massa. Den 

antalsbaserade metoden bör bygga på 

resultaten från det program för 

partikelmätning (Particulate Measurement 

Programme – PMP) som genomförs inom 

ramen för FN:s ekonomiska kommission 

för Europa (Unece) och uppnå minst den 

skyddsnivå som ges av den gällande 

unionslagstiftningen för vägfordon. 

Metoden bör dessutom stödja kravet att 

minimera utsläpp av cancerframkallande 

ämnen för att skydda arbetstagare och bör 
vara förenlig med de nuvarande ambitiösa 

miljömålen. 

Motivering 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der 
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gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Med tanke på de långa 

livslängderna för mobila maskiner som 

inte är avsedda att användas för 

transporter på väg är det lämpligt att 

bygga om de motorer som redan används. 

Sådan ombyggnad bör i synnerhet 

användas i tätbefolkade stadsområden 

och i områden som bryter mot unionens 

bestämmelser om luftkvalitet. För att 

säkerställa en jämförbar och ambitiös 

grad av ombyggnad bör medlemsstaterna 

beakta principerna i Uneces förordning 

132 om eftermontering av 

utsläppsbegränsande anordningar. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 16b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16b) Där så är lämpligt bör man försöka 

finna synergier mellan minskningen av 

gas- och partikelutsläpp i motorer som är 

installerade i mobila maskiner som inte är 

avsedda att användas för transporter på 

väg och de utsläppsstandarder som 

tillämpas för tunga fordon, eftersom den 

teknik som används i båda fallen är 

sammanlänkad. En sådan framtida 

harmonisering skulle kunna öka 

stordriftsfördelarna och förbättra 

luftkvaliteten. I de fall där sådana 

standarder för maskiner som inte är 
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avsedda att användas för transporter på 

väg inte kan nås omedelbart, bör 

kommissionen beakta ytterligare åtgärder. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att bättre begränsa de faktiska 

utsläppen och förbereda 

överensstämmelsekontrollen av fordon som 

är i drift bör man införa provningsmetoder 

för att övervaka prestandakraven på 

grundval av användning av bärbara system 

för utsläppsmätning (Portable Emissions 

Measurement Systems, PEMS) inom en 

lämplig tidsram. 

(18) För att bättre begränsa de faktiska 

utsläppen och förbereda 

överensstämmelsekontrollen av fordon som 

är i drift bör man senast i slutet av 2017 

införa provningsmetoder för att övervaka 

prestandakraven på grundval av 

användning av bärbara system för 

utsläppsmätning (Portable Emissions 

Measurement Systems, PEMS). 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Motorer som är förenliga med och 

omfattas av räckvidden för de nya 

bestämmelserna om utsläppsgränser och 

EU-typgodkännandeförfaranden bör få 

släppas ut på marknaden i 

medlemsstaterna. Sådana motorer bör inte 

omfattas av några andra nationella 

utsläppskrav. Den medlemsstat som 

utfärdar typgodkännanden bör göra den 

kontroll som krävs för att säkerställa 

identifieringen av de motorer som 

tillverkas inom ramen för varje EU-

typgodkännande. 

(20) Motorer som är förenliga med och 

omfattas av räckvidden för de nya 

bestämmelserna om utsläppsgränser och 

EU-typgodkännandeförfaranden bör få 

släppas ut på marknaden i 

medlemsstaterna. Sådana motorer bör inte 

omfattas av några andra nationella 

utsläppskrav på utsläppande på 

marknaden. Den medlemsstat som utfärdar 

typgodkännanden bör, där 

omständigheterna så kräver, vidta 

åtgärder för verifiering och kontroll av 

import och leverans av motorer till EU-

marknaden för att garantera att de 

uppfyller kraven i EU-typgodkännandet i 

varje enskilt fall. Detta bör inte påverka 

medlemsstaternas rätt att främja eller 

begränsa användning av motorer som 

släppts ut på marknaden, under 
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förutsättning att de metoder som valts inte 

är diskriminerande och är objektivt 

motiverade.  

Motivering 

Identifiering av motortyper som kommer in på EU:s marknad måste göras vid import. Det är 

det säkraste, effektivaste och billigaste sättet att identifiera och kontrollera samtliga sådana 

motortyper. Överensstämmelsen med EU-standarder kan verifieras med hjälp av åtföljande 

importhandlingar. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Ett begränsat antal undantag bör 

beviljas för att ta hänsyn till de särskilda 

behov som berör försvarsmakten, 

begränsningar av logistiska skäl, provning 

av prototyper i fält och användning av 

maskiner i explosionsfarliga omgivningar. 

(21) Ett begränsat antal undantag bör 

beviljas för att ta hänsyn till de särskilda 

behov som berör försvarsmakten, 

begränsningar av logistiska skäl, provning 

av prototyper i fält, vissa utbytesmotorer, 

motorer för vissa typer av projekt inom 

järnvägssektorn och användning av 

maskiner i explosionsfarliga omgivningar. 

(Se ändringsförslagen till artikel 32.4a (ny) och 32.4b (ny).) 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Följaktligen bör Uneces föreskrifter 

och de ändringar av dem som unionen har 

röstat för eller som unionen har anslutit sig 

till i enlighet med beslut nr 97/836/EG 

erkännas som likvärdiga med de EU-

typgodkännanden som beviljas enligt den 

här förordningen. Därför bör 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter för att avgöra vilka av 

Uneces föreskrifter som ska tillämpas på 

EU-typgodkännanden. 

(25) Följaktligen bör Uneces föreskrifter 

och de ändringar av dem som unionen har 

röstat för eller som unionen har anslutit sig 

till i enlighet med beslut nr 97/836/EG 

erkännas som likvärdiga med de EU-

typgodkännanden som beviljas enligt den 

här förordningen. För att anpassa denna 

förordning så nära som möjligt till de 

överenskomna Unece-texterna bör 
kommissionen följaktligen ges befogenhet 

att anta delegerade akter för att avgöra 

vilka av Uneces föreskrifter som ska 
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tillämpas på EU-typgodkännanden. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) För att komplettera denna förordning 

med närmare tekniska bestämmelser bör 

kommissionen ges befogenhet att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt i 

fråga om motorfamiljer, manipulering, 

övervakning av utsläpp vid drift, tekniska 

provnings- och mätförfaranden, 

produktionsöverensstämmelse, separat 

leverans av en motors system för 

efterbehandling av avgaser, motorer för 

fältprovning, motorer för användning i 

explosiv atmosfär, likvärdighet hos 

motortypgodkännanden, information för 

utrustningstillverkare och slutanvändare, 

självprovning, krav och bedömning av 

tekniska tjänster, motorer som helt eller 

delvis drivs med gasformigt bränsle, 

mätning av partikelantal och provcykler. 

Det är av särskild betydelse att 

kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, även på 

expertnivå. När kommissionen förbereder 

och utarbetar delegerade akter bör den se 

till att relevanta handlingar översänds 

samtidigt till Europaparlamentet och rådet 

och att detta sker så snabbt som möjligt 

och på lämpligt sätt. 

(27) För att komplettera denna förordning 

med närmare tekniska bestämmelser bör 

kommissionen ges befogenhet att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt i 

fråga om motorfamiljer, manipulering, 

övervakning av utsläpp vid drift, tekniska 

provnings- och mätförfaranden, 

produktionsöverensstämmelse, separat 

leverans av en motors system för 

efterbehandling av avgaser, motorer för 

fältprovning, motorer för användning i 

explosiv atmosfär, likvärdighet hos 

motortypgodkännanden, information för 

utrustningstillverkare (OEM-tillverkare) 

och slutanvändare, krav och bedömning av 

tekniska tjänster, motorer som helt eller 

delvis drivs med gasformigt bränsle, 

mätning av partikelantal och provcykler 

och bedömning av OEM-tillverkares 

årliga produktion. Det är av särskild 

betydelse att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, även på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 

sätt. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 29a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 (29a) Denna förordning bör också gälla 

för jordbruksfordon som omfattas av 

bestämmelserna i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 167/20131a, 

som ersätter bestämmelserna i det 

upphävda direktivet 97/68/EG. Med 

hänsyn till den kombinerade effekten av 

senareläggandet i steg IV för 

jordbrukstraktorer som tillhör 

kategorierna T2, T4.1 och C2 och 

datumen för tillämpande i steg V, skulle 

steg IV vara i endast 2 år och 3 månader. 

För att undvika onödig administrativ 

börda bör motorer i steg IIIB omfattas av 

denna förordnings övergångsklausuler 

med tanke på tillämpningskraven i steg V. 

 __________________ 

 1 a EUT L 60, 2.3.2013, s. 1–51. 

Motivering 

Direktiv 2011/87/EU tillät ett senareläggande av de obligatoriska datumen för stegen IIIB 

och IV för jordbruks- och skogstraktorer som tillhör kategorierna T2, T4.1 och C2. De 

obligatoriska datum för steg V som fastställs i denna förordning gör steg IV ekonomiskt 

ohållbart för tillverkare, eftersom två omarbetningar av en traktor på omkring två år utgör en 

ekonomisk börda utan miljöfördelar. Traktorer i dessa kategorier som uppfyller kraven i steg 

IIIB bör omfattas av övergångsperioden i steg V. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) framdrivning av fartyg på inre 

vattenvägar med en nettoeffekt på mindre 

än 37 kW, 

e) framdrivning av eller hjälpmotorer till 

fartyg på inre vattenvägar med en 

nettoeffekt på mindre än 37 kW, 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 – led 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. motor: en annan energiomvandlare än en 6. motor: en annan energiomvandlare än en 
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gasturbin i vilken bränsleförbränningen 

sker i ett avgränsat utrymme och 

producerar expanderande gas som 

används direkt för att ge mekanisk effekt, 

för vilken EU-typgodkännande kan 

beviljas. Detta innefattar 

avgasreningssystemet och 

kommunikationsgränssnittet (hårdvara och 

meddelanden) mellan motorns elektroniska 

styrenhet(er) (nedan kallad ECU) och 

andra eventuella styrdon för drivaggregat 

och fordonssystem som krävs för att följa 

kapitlen II och III. 

gasturbin utformad för att omvandla 

kemisk energi (input) till mekanisk energi 

(output) med en intern 

förbränningsprocess. Detta innefattar, där 

sådana finns installerade, 
avgasreningssystemet och 

kommunikationsgränssnittet (hårdvara och 

meddelanden) mellan motorns elektroniska 

styrenhet(er) och andra eventuella styrdon 

för drivaggregat och fordonssystem som 

krävs för att följa kapitlen II och III. 

Motivering 

Det är nödvändigt att förtydliga definitionen så att den omfattar alla de olika tekniska 

alternativen för motorer, särskilt med avseende på huruvida de använder elektroniska 

styrenheter eller efterbehandlingssystem. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 – led 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. utbytesmotor: en motor som 

 a) släpps ut på marknaden uteslutande i 

syfte att ersätta en motor som redan har 

släppts ut på marknaden och som är 

installerad i en mobil maskin som inte är 

avsedd att användas för transporter på 

väg, och 

 b) uppfyller ett utsläppssteg som är lägre 

än det som är tillämpligt den dag då den 

installerade motorn byts ut. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 – led 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

29. övergångsperiod: de första arton 

månaderna efter dagen för obligatorisk 

29. övergångsperiod: de första tjugofyra 

månaderna efter dagen för obligatorisk 
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tillämpning av steg V i enlighet med 

artikel 17.2. 

tillämpning av steg V i enlighet med 

artikel 17.2. 

Motivering 

Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg måste konstrueras 

om för att kunna inrymma de större motorerna enligt steg V. Därför behövs en längre 

övergångsperiod. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 – led 43a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 43a. avancerad utsläppsteknik och 

förbättrad miljövänlig motor (EEE-

motor): en motor som är installerad i en 

mobil maskin som inte är avsedd att 

användas för transporter på väg enligt 

definitionen i led 1 i denna artikel och 

som uppfyller de tillåtna 

utsläppsgränsvärden som fastställs i 

bilaga IIa. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 – led 43b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 43b. mobilkran: en armkran med egen 

kraftkälla som kan förflytta sig, med eller 

utan last, utan fast åkbana och som hålls 

stabil genom tyngdkraften, såvida den inte 

undantas från denna förordnings 

tillämpningsområde enligt artikel 2.2 a. 

Den är försedd med däck, larvfötter eller 

andra rörliga anordningar för att kunna 

förflyttas. I fast läge kan den stöttas av 

utliggande stöd eller andra tillbehör för 

att öka stabiliteten. Mobilkranens 

överbyggnad kan ha full, begränsad eller 

ingen svängcirkel. Den är normalt 

försedd med en eller flera lyftanordningar 

och/eller hydrauliska cylindrar för 
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höjning och sänkning av armen och 

lasten. Mobilkranar är utrustade med 

teleskoparmar, vikbommar eller 

fackverksarmar eller en kombination av 

dessa, av en konstruktion som gör att de 

lätt kan sänkas. Lasten som hänger från 

armen kan hanteras med krokblock eller 

andra lyftanordningar för speciella 

användningsområden. 

Motivering 

(Teknisk anpassning) Denna definition av mobilkran härrör från punkt 38 i bilaga I till 

direktiv 2000/14/EG (bullerdirektivet). 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 – led 72 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

72. självprovning: provning i egna 

anläggningar, registrering av 

provningsresultat och inlämnande av en 

rapport, inklusive slutsatser, till 

godkännandemyndigheten av en 

tillverkare som utnämnts till teknisk tjänst 

för att kontrollera att vissa krav har följts. 

utgår 

Motivering 

Självprovning är inte lämpligt när det gäller provning av motorer. Det är endast lämpligt när 

det gäller provning av maskiner eller fordon. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) motorer med en referenseffekt på 

mindre än 560 kW som används i stället 

för motorer i kategorierna IWP, RLL eller 

RLR. 

b) motorer med en referenseffekt på 

mindre än 560 kW som används i stället 

för motorer i kategorierna IWA, IWP, RLL 

eller RLR. 
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Motivering 

Enligt ändringsförslaget till tabell I-6 i bilaga II ska samma utsläppsgränsvärden gälla för 

hjälpmotorer avsedda för fartyg på inre vattenvägar med samtliga effektintervall som för 

motorer avsedda för framdrivning av fartyg på inre vattenvägar. Genom detta 

ändringsförslag blir det möjligt att använda landbaserade enheter på mindre än 560 kW som 

ett alternativ, där dessa kan användas. Sådana landbaserade enheter har lägre 

utsläppsgränsvärden än de som föreslås i ändringsförslaget till tabell I-6 i bilaga II. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) motorer som uteslutande är avsedda att 

användas för fartyg på inre vattenvägar, för 

framdrivning eller avsedda för 

framdrivning av sådana fartyg, med en 

referenseffekt på minst 37 kW, 

a) motorer som uteslutande är avsedda att 

användas för fartyg på inre vattenvägar, för 

framdrivning eller avsedda för 

framdrivning av sådana fartyg, 

Motivering 

Den amerikanska förordningen US regulation 40CFR1042 innehåller inget minimivärde på 

37 kW. Genom att stryka detta undantag anpassas texten fullt ut till den amerikanska 

förordningen. Detta ändringsförslag anpassar referenseffekten hos motorer för fartyg på inre 

vattenvägar till den amerikanska förordningen US 40CFR1042 om marina utsläppsgränser, 

vilket gör det möjligt att använda motorer utvecklade för den amerikanska marknaden och 

ändå få en minskning med 80 % av utsläppen jämfört med de nuvarande utsläppsgränserna 

för motorer avsedda att användas för fartyg på inre vattenvägar. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led 5 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) motorer som har en referenseffekt på 

mer än 560 kW och som används i stället 

för motorer i kategori IWA, förutsatt att de 

uppfyller kraven i artikel 23.8. 

b) motorer som används i stället för 

motorer i kategori IWA, förutsatt att de 

uppfyller kraven i artikel 23.8. 

Motivering 

Genom ändringsförslaget till tabell I-6 i bilaga II utvidgas tillämpningen av de 

utsläppsgränsvärden som gäller för motorer avsedda för framdrivning av fartyg på inre 
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vattenvägar till att även omfatta hjälpmotorer avsedda för fartyg på inre vattenvägar, inte 

endast med ett effektintervall på mer än 560 kW utan med samtliga effektintervall. Med detta 

ändringsförslag anpassas texten så att det blir möjligt att som hjälpmotor använda en motor 

för framdrivning av fartyg på inre vattenvägar som har certifierats för den korrekta cykeln i 

överensstämmelse med denna princip. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. ”Kategori IWA” omfattar motorer som 

uteslutande är avsedda att användas i fartyg 

på inre vattenvägar, som hjälpmotorer eller 

avsedda som hjälpmotorer, med en 

nettoeffekt på mer än 560 kW. 

6. ”Kategori IWA” omfattar motorer som 

uteslutande är avsedda att användas i fartyg 

på inre vattenvägar, som hjälpmotorer eller 

avsedda som hjälpmotorer. 

Motivering 

Genom vårt ändringsförslag till tabell I-6 i bilaga II utvidgas tillämpningen av de 

utsläppsgränsvärden som gäller för motorer avsedda för framdrivning av fartyg på inre 

vattenvägar till att även omfatta hjälpmotorer avsedda för fartyg på inre vattenvägar, inte 

endast med ett effektintervall på mer än 560 kW utan med samtliga effektintervall. Detta 

ändringsförslag anpassar ordalydelsen till denna princip. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. ”Kategori RLR” omfattar motorer som 

uteslutande är avsedda att användas i 

motorvagnar, för framdrivning eller 

avsedda för framdrivning av motorvagnar. 

8. ”Kategori RLR” omfattar 

 a) motorer som uteslutande är avsedda att 

användas i motorvagnar, för framdrivning 

eller avsedda för framdrivning av 

motorvagnar, 

 b) motorer som används i stället för 

motorer av kategori RLL. 
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Motivering 

Motorer av den typ som används i motorvagnar kan också användas i lokomotiv och bör inte 

vara föremål för onödigt dubbelt godkännande. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska inrätta eller 

utnämna de godkännandemyndigheter som 

är behöriga i fråga om typgodkännanden 

och de marknadstillsynsmyndigheter som 

är behöriga i fråga om marknadstillsyn i 

enlighet med denna förordning. 

Medlemsstaterna ska anmäla inrättandet 

och utnämningen av dessa myndigheter till 

kommissionen. 

1. Medlemsstaterna ska inrätta eller 

utnämna de godkännandemyndigheter som 

är behöriga i fråga om typgodkännanden 

och de marknadstillsynsmyndigheter som 

är behöriga i fråga om marknadstillsyn, 

inklusive provning i drift som avses i 

artikel 18, i enlighet med denna 

förordning. Medlemsstaterna ska anmäla 

inrättandet och utnämningen av dessa 

myndigheter till kommissionen. 

 

Ändringsförslag  32  

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. För stadsområden som inte uppfyller 

de gränsvärden som fastställs i direktiv 

2008/50/EG ska medlemsstaterna, som ett 

led i framtagandet av luftkvalitetsplaner 

enligt artikel 23 i det direktivet, bedöma 

behovet av åtgärder som inte medför 

oproportionerliga kostnader och som 

säkerställer att befintliga motorer som är 

installerade i mobila maskiner som inte är 

avsedda att användas för transporter på 

väg byggs om med den senaste 

avgasreningstekniken. En sådan 

ombyggnad ska göras i syfte att uppfylla 

kraven i steg V. 

 

 



 

 

 PE588.272/ 18 

 SV 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4a (ny)  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Denna förordning ska inte påverka 

medlemsstaternas rätt att med 

vederbörligt beaktande av fördragen 

fastställa sådana krav som de anser vara 

nödvändiga för att säkerställa att 

arbetstagarna är skyddade när de 

använder den utrustning till vilken 

hänvisning sker i detta direktiv, under 

förutsättning att kraven inte påverkar 

utsläppandet på marknaden av de aktuella 

motorerna. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Godkännandemyndigheterna ska genom 

den centrala administrativa plattform för 

EU som avses i artikel 41 offentliggöra ett 

register över alla motortyper eller 

motorfamiljer för vilka de har beviljat EU-

typgodkännande, med åtminstone följande 

uppgifter: Varumärke, tillverkarens 

beteckning, motorkategori, 

typgodkännandets nummer samt dagen för 

typgodkännande. 

3. Godkännandemyndigheterna ska genom 

den centrala administrativa plattform för 

EU som avses i artikel 41 offentliggöra ett 

register över alla motortyper eller 

motorfamiljer för vilka de har beviljat EU-

typgodkännande, med åtminstone följande 

uppgifter: Varumärke, tillverkarens 

beteckning, motorkategori, 

typgodkännandets nummer samt dagen för 

typgodkännande, samt tekniska 

parametrar. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Marknadstillsynsmyndigheterna ska 

kontrollera EU-typgodkända motorer i 

lämplig omfattning och på grundval av ett 

Marknadstillsynsmyndigheterna ska 

kontrollera EU-typgodkända motorer i 

lämplig omfattning och på grundval av en 
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ändamålsenligt urval göra 

dokumentkontroller samt, där så är 

lämpligt, fysiska kontroller och 

laboratoriekontroller. I samband med detta 

ska de beakta etablerade 

riskbedömningsprinciper samt klagomål 

och annan relevant information. 

betydande andel urval göra 

dokumentkontroller samt, där så är 

lämpligt, fysiska kontroller och 

laboratoriekontroller. I samband med detta 

ska de beakta etablerade 

riskbedömningsprinciper samt klagomål 

och annan relevant information. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Förutom den märkning som anbringas på 

motorer i enlighet med artikel 31 ska 

tillverkarna även på de motorer som de 

tillhandahåller på marknaden ange sitt 

namn, registrerade handelsnamn eller 

registrerade varumärke och den adress i 

unionen på vilken de kan kontaktas, eller, 

om detta inte är möjligt, lämna dessa 

uppgifter på förpackningen eller i en 

handling som åtföljer motorn. 

6. Förutom den märkning som anbringas på 

motorer i enlighet med artikel 31 ska 

tillverkarna även på de motorer som de 

tillhandahåller på marknaden ange sitt 

namn, registrerade handelsnamn eller 

registrerade varumärke, tekniska 

parametrar och den adress i unionen på 

vilken de kan kontaktas, eller, om detta inte 

är möjligt, lämna dessa uppgifter på 

förpackningen eller i en handling som 

åtföljer motorn. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Importörerna ska göra instruktioner och 

information tillgängliga i enlighet med 

kraven i artikel 41. 

5. Importörerna ska göra instruktioner, 

information och all tillhörande 

dokumentation tillgängliga i enlighet med 

kraven i artikel 41. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utsläppen av gas- och partikelformiga 

föroreningar från motortyper eller 

motorfamiljer i drift ska övervakas genom 

provningsmotorer som är installerade i 

mobila maskiner som inte är avsedda att 

användas för transporter på väg och som är 

i drift under normala arbetscykler. 

Provningen ska utföras på motorer som har 

underhållits korrekt och ska vara förenlig 

med bestämmelserna om val av motorer, 

provningsmetoder och rapportering av 

resultat för de olika motorkategorierna. 

1. När det gäller de motortyper eller 

motorfamiljer som typgodkänts i enlighet 

med denna förordning ska utsläppen av 

gas- och partikelformiga föroreningar från 

motortyper eller motorfamiljer i drift 

övervakas genom provningsmotorer i drift 

som är installerade i mobila maskiner som 

inte är avsedda att användas för transporter 

på väg och som är i drift under normala 

arbetscykler. Provningen ska, på 

tillverkarens eller prövningsorganets 

ansvar och under överinseende av en 

nationell typgodkännandemyndighet, 

utföras på motorer som har underhållits 

korrekt och ska vara förenlig med 

bestämmelserna om val av motorer, 

provningsmetoder och rapportering av 

resultat för de olika motorkategorierna.  

Kommissionen ska genomföra 

pilotprogram för att utveckla lämpliga 

provningsmetoder för de motorkategorier 

och underkategorier för vilka det saknas 

sådana provningsmetoder.  

Kommissionen ska genomföra 

övervakandeprogram för att utveckla 

lämpliga provningsmetoder för de 

motorkategorier och underkategorier för 

vilka det saknas sådana provningsmetoder.  

 Kommissionen ska genomföra 

övervakandeprogram för att avgöra i 

vilken utsträckning de utsläpp som 

uppmäts i provcyklerna och som 

typgodkännandet bygger på motsvarar de 

utsläpp som uppmäts under faktisk drift. 

Dessa övervakningsprogram och deras 

resultat ska årligen presenteras för 

medlemsstaterna och därefter för 

allmänheten.  

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Innehållet i den tekniska 

dokumentationen ska fastställas i en 

genomförandeakt och omfatta följande: 

2. Innehållet i den tekniska 

dokumentationen ska omfatta följande: 
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Motivering 

Innehållet i dokumentationen har redan fastställts direkt i artikel 20.2, medan artikel 20.4 

anger att mallar för dokumentationen ska fastställas i genomförandeakter. Därför finns inte 

behov av ytterligare genomförandeakter för att fastställa innehållet i dokumentationen. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Den inledande planen för provning i 

drift i enlighet med artikel 18.1. 

Motivering 

Bestämmelser i Euro VI-förordningen ålägger tillverkaren att lägga fram en plan för 

provning i drift för myndigheten för typgodkännande. En liknande bestämmelse föreslås för 

förordningen om mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg. 

Enligt detta förslag kommer planerna redan att vara godkända vid tidpunkten för 

typgodkännande. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. När en motor i kategori IWP har en 

referenseffekt på mer än 560 kW och 

dessutom är avsedd att användas i stället 

för en motor i kategori IWA i enlighet med 

artikel 4 andra stycket, ska kraven i punkt 5 

vara uppfyllda separat för varje tillämplig 

stationär provcykel som anges både i 

tabellerna IV-5 och IV-6 i bilaga IV och 

mallen för teknisk information i 

typgodkännandet ska innehålla uppgifter 

om varje stationär provcykel för vilken 

detta krav har uppfyllts. 

8. När en motor i kategori IWP är avsedd 

att användas i stället för en motor i 

kategori IWA i enlighet med artikel 4 

andra stycket, ska kraven i punkt 5 vara 

uppfyllda separat för varje tillämplig 

stationär provcykel som anges både i 

tabellerna IV-5 och IV-6 i bilaga IV och 

mallen för teknisk information i 

typgodkännandet ska innehålla uppgifter 

om varje stationär provcykel för vilken 

detta krav har uppfyllts. 

Motivering 

Genom vårt föreslagna ändringsförslag 9 till tabell I-6 i bilaga II utvidgas tillämpningen av 

de utsläppsgränsvärden som gäller för motorer avsedda för framdrivning av fartyg på inre 
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vattenvägar till att även omfatta hjälpmotorer avsedda för fartyg på inre vattenvägar, inte 

endast med ett effektintervall på mer än 560 kW utan med samtliga effektintervall. Detta 

ändringsförslag anpassar ordalydelsen till denna princip. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 

enligt artikel 5 i denna förordning anta 

delegerade rättsakter om 

4. Kommissionen ska senast den 31 

december 2017 ges befogenhet att enligt 

artikel 55 i denna förordning anta 

delegerade rättsakter om 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. I stället för att utfärda ett intyg om 

överensstämmelse kan tillverkaren 

anbringa en märkning om 

överensstämmelse på motorn. Denna 

märkning om överensstämmelse ska 

innehålla en elektronisk kod som kan 

läsas med allmänt tillgänglig 

informationsteknik och som gör det 

möjligt att hämta information om motorn 

från tillverkarens webbplats. Den 

information som kan hämtas ska 

motsvara den information som finns på 

ett intyg om överensstämmelse. 

Motivering 

Kravet på att ha ett intyg om överensstämmelse i pappersform för varje motor utgör en 

onödig administrativ börda och förefaller föråldrat i dagens digitala värld. Möjligheten att 

ersätta ett intyg om överensstämmelse med en märkning om överensstämmelse som ger 

tillgång till elektroniskt lagrad information lättar denna börda samtidigt som det i lika hög 

grad möjliggör tillförlitlig uppföljning av motorer. 
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Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 

genom genomförandeakter fastställa 

mallen för intyget om överensstämmelse, 

inbegripet tekniska egenskaper för att 

förhindra förfalskning. I detta syfte ska det 

i genomförandeakterna fastställas vilka 

säkerhetsåtgärder vid tryckning som ska 

vidtas för att skydda det papper som 

används för intyget. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 54.2 senast den [31 december 

2016]. 

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta genomförandeakter med avseende på 

mallen för intyget om överensstämmelse, 

inbegripet tekniska egenskaper för att 

förhindra förfalskning samt 

säkerhetsåtgärder vid tryckning som 

skyddar det papper som används för 

intyget, och en mall för märkningen om 

överensstämmelse och den information 

som kan hämtas, inbegripet godtagbara 

typer av elektroniska koder som används 

för att få tillgång till den information om 

motorn som avses i punkt 6a i denna 

artikel. Dessa genomförandeakter ska antas 

i enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 54.2 senast den 

[31 december 2016]. 

Motivering 

Kommissionen bör ges befogenhet att dels anta en mall för märkningen om överensstämmelse 

och den information som kan hämtas, dels fastställa godtagbara typer av elektroniska koder 

som används för att få tillgång till information om motorn. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Innan motorerna lämnar 

produktionslinjen måste de ha den 

märkning som krävs enligt denna 

förordning. 

2. Innan motorerna, såväl de som 

tillverkats inom EU, som de som 

tillverkats utanför EU, lämnar 

produktionslinjen måste de ha den 

märkning som krävs enligt denna 

förordning. Detta krav ska inte på något 

sätt påverka annan märkning som krävs 

enligt medlemsstaternas eller unionens 

lagstiftning. 
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Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Där så är tillämpligt ska den 

obligatoriska märkningen för motorer 

som släppts ut på marknaden i enlighet 

med artikel 32.4a, inbegripa följande 

lydelse: ”endast för användning i fordon 

som sjösätter livbåtar”. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 

genom genomförandeakter fastställa 

mallen för den märkning som avses i 

punkt 1, inbegripet dess obligatoriska 

grundläggande uppgifter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 54.2 senast den [31 december 

2016]. 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 

genom genomförandeakter fastställa 

mallen för den märkning som avses i 

punkt 1, inbegripet dess obligatoriska 

grundläggande uppgifter och, där så är 

tillämpligt, den ytterligare information 

som avses i punkt 3a i denna artikel. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 54.2 senast den 

[31 december 2016]. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Trots artikel 5.2 och 5.3 samt artikel 

17.2 får medlemsstaterna tillåta 

utsläppandet på marknaden av motorer 

som är avsedda att installeras i en maskin 

som uteslutande används för att sjösätta 

och ta hem livbåtar och som används av 

en nationell räddningstjänst (ett så kallat 
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fordon för sjösättning av livbåtar). 

Motivering 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artiklarna 5.3 och 17.2 ska 

medlemsstaterna tillåta utsläppande på 

marknaden av utbytesmotorer för en 

period som inte är längre än 15 år från 

gällande datum för utsläppande på 

marknaden av steg V-motorer som anges i 

bilaga III, under förutsättning att 

motorerna  

 a) tillhör kategori NRE eller kategori 

NRS, har en referenseffekt på högst 560 

kW och uppfyller ett utsläppssteg som 

löpte ut tidigast 20 år före deras 

utsläppande på marknaden och som är 

minst lika strängt som de 

utsläppsgränsvärden som motorerna var 

tvungna att uppfylla när de ursprungligen 

släpptes ut på marknaden, 

 b) tillhör en kategori som är likvärdig med 

NRE, NRS eller NRG om utbytesmotorn 

och ursprungsmotorn tillhör en 

motorkategori och ett effektintervall som 

inte var föremål för typgodkännande på 

unionsnivå den ...*, 

 c) tillhör kategori RLL eller RLR och 

uppfyller de utsläppsgränsvärden som 

motorerna var tvungna att uppfylla när de 
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ursprungligen släpptes ut på marknaden, 

eller tillhör kategori NRE eller NRG och 

har en referenseffekt på minst 560 kW. 

 __________________ 

 * Datum för upphävande av direktiv 

97/68/EG. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 5 – stycke 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) utsläppande på marknaden av 

utbytesmotorer som ska installeras i 

fordon för sjösättning av livbåtar, som 

avses i stycke 4a. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 5 – stycke 1 – led cb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cb) utsläppande på marknaden av 

utbytesmotorer som ska installeras i 

fordon för sjösättning av livbåtar, som 

avses i stycke 4b. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 5 – stycke 1 – led cc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cc) utsläppande på marknaden av sådana 

utbytesmotorer som avses i punkt 4a. 

Motivering 

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter om tekniska specifikationer och 

villkor för utsläppande på marknaden av utbytesmotorer. 
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Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  5b. Trots kraven i artikel 32.4b får 

medlemsstaterna för motorer i 

kategorierna RLL och RLR och på 

begäran av utrustningstillverkaren 

godkänna utsläppandet på marknaden av 

motorer som tillhör de kategorier som den 

...* ingår i ett långt framskridet projekt i 

den mening som avses i artikel 2 t i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/57/EG1a, och uppfyller kraven i det 

utsläppssteg som föregick det steg som 

gällde när de släpptes ut på marknaden, 

om användningen av ersättningsmotorer 

som uppfyller kraven i det nya steget 

skulle leda till oproportionerliga 

kostnader. Varje medlemsstat ska till 

kommissionen lägga fram en förteckning 

över långt framskridna projekt senast den 

...**. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/57/EG av den 17 juni 2008 om 

driftskompatibiliteten hos 

järnvägssystemet inom gemenskapen 

(EUT L 191, 18.7.2008, s. 1). 

 * OJ please insert: The date of entry into 

force of this Regulation. 

 ** OJ please insert: One year from the 

date of publication of this Regulation. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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4. Om tillverkaren inte på 

godkännandemyndighetens anmodan kan 

verifiera de krav på märkning av motorn 

som anges i artikel 31, kan det 

godkännande som beviljas i enlighet med 

den här förordningen för motsvarande 

motortyp eller motorfamilj återkallas. I 

sådana fall ska informationsförfarandet 

genomföras i enlighet med artikel 36.4. 

4. Om tillverkaren inte på 

godkännandemyndighetens anmodan kan 

verifiera de krav på märkning av motorn 

som anges i artikel 31, kan det 

godkännande som beviljas i enlighet med 

den här förordningen för motsvarande 

motortyp eller motorfamilj återkallas. I 

sådana fall ska informationsförfarandet 

genomföras i enlighet med artikel 37.4. 

Motivering 

Detta ändringsförslag rättar endast ett fel i redigeringen av kommissionens förslag. Det 

informationsförfarande som ska följas anges i artikel 37.4. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En tillverkare som har beviljats ett EU-

typgodkännande ska omedelbart underrätta 

den godkännandemyndighet som utfärdade 

EU-typgodkännandet för motorn om 

tillverkaren åläggs att i enlighet med 

artikel 20.1 i förordning (EG) nr 765/2008 

återkalla motorer som har släppts ut på 

marknaden, oavsett om de är installerade i 

maskiner eller ej, på grund av att 

motorerna utgör en allvarlig överträdelse 

av den här förordningen i fråga om 

miljöskydd. 

1. En tillverkare som har beviljats ett EU-

typgodkännande ska omedelbart underrätta 

den godkännandemyndighet som utfärdade 

EU-typgodkännandet för motorn om 

tillverkaren åläggs att i enlighet med 

artikel 20.1 i förordning (EG) nr 765/2008 

återkalla motorer som har släppts ut på 

marknaden, oavsett om de är installerade i 

maskiner eller ej, på grund av att 

motorerna utgör en överträdelse av den här 

förordningen i fråga om miljöskydd och 

folkhälsa. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Tillverkaren ska ge 

utrustningstillverkarna tillgång till all 

relevant information och nödvändiga 

instruktioner avsedda för slutanvändaren, 

framför allt en beskrivning av eventuella 

särskilda villkor eller begränsningar för 

3. Tillverkaren ska på begäran ge 

utrustningstillverkarna och eventuella 

tredje parter tillgång till all relevant 

information och nödvändiga instruktioner 

avsedda för slutanvändaren, framför allt en 

beskrivning av eventuella särskilda villkor 
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användningen av en motor. eller begränsningar för användningen av en 

motor. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Trots kraven i punkt 3 ska tillverkarna 

ge utrustningstillverkare tillgång till 

värdet på de koldioxidutsläpp (CO2) som 

konstaterats under EU-

typgodkännandeprocessen och instruera 

utrustningstillverkarna att vidarebefordra 

denna information till slutanvändaren av 

den maskin som motorn är avsedd att 

installeras i. 

4. Trots kraven i punkt 3 ska tillverkarna 

ge allmänheten tillgång till värdet på de 

koldioxidutsläpp (CO2) som konstaterats 

under EU-typgodkännandeprocessen och 

instruera utrustningstillverkarna att 

vidarebefordra denna information till 

slutanvändaren av den maskin som motorn 

är avsedd att installeras i. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Unionens centrala administrativa 

plattform och databas 

Utbyte av uppgifter och information 

genom informationssystemet för den inre 

marknaden 

Motivering 

Att använda det väletablerade informationssystemet för den inre marknaden sparar in på 

kostnader och onödigt administrativt arbete, jämfört med att inrätta en ny digital plattform. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska upprätta en central 

administrativ digital unionsplattform för 

utbytet av uppgifter och information om 

EU-typgodkännanden i elektroniskt 

1. Utbytet av uppgifter och information 

mellan godkännandemyndigheterna eller 

mellan godkännandemyndigheterna och 

kommissionen inom ramen för denna 
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format. Plattformen ska användas för 
utbyte av uppgifter och information mellan 

godkännandemyndigheterna eller mellan 

godkännandemyndigheterna och 

kommissionen inom ramen för denna 

förordning. 

förordning ska ske genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI), som inrättats enligt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1024/20121a. 

 __________________ 

 1aEuropaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 

oktober 2012 om administrativt samarbete 

genom informationssystemet för den inre 

marknaden och om upphävande av 

kommissionens beslut 2008/49/EG (EUT 

L 316, 14.11.2012, s. 1). 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringen antas ska varje hänvisning till 

”Unionens centrala administrativa 

plattform” eller ”plattform” ändras till 

”informationssystemet för den inre 

marknaden” eller ”IMI” i hela texten.) 

Motivering 

Att använda det väletablerade informationssystemet för den inre marknaden sparar in på 

kostnader och onödigt administrativt arbete, jämfört med att inrätta en ny digital plattform. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Unionens centrala administrativa 

digitala plattform ska också innehålla en 

databas där all relevant information om 

EU-typgodkännanden som utfärdats enligt 

denna förordning ska samlas centralt och 

göras tillgänglig för 

godkännandemyndigheterna och 

kommissionen. Databasen ska koppla 

nationella databaser till unionens centrala 

databas efter överenskommelse med de 

berörda medlemsstaterna. 

2. All relevant information om EU-

typgodkännanden som utfärdats enligt 

denna förordning ska samlas centralt och 

göras tillgänglig för 

godkännandemyndigheterna och 

kommissionen genom IMI. Nationella 

databaser ska anslutas till IMI efter 

överenskommelse med de berörda 

medlemsstaterna. 
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Motivering 

Att använda det väletablerade informationssystemet för den inre marknaden sparar in på 

kostnader och onödigt administrativt arbete, jämfört med att inrätta en ny digital plattform. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Efter genomförandet av punkterna 1 

och 2 ska kommissionen bygga ut 

unionens centrala administrativa digitala 

plattform med moduler som ska 

möjliggöra 

3. Kommissionen ska se till att IMI 

möjliggör 

Motivering 

Att använda det väletablerade informationssystemet för den inre marknaden sparar in på 

kostnader och onödigt administrativt arbete, jämfört med att inrätta en ny digital plattform. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. K ommissionen ska ha befogenhet att 

genom genomförandeakter anta närmare 

tekniska krav och metoder som krävs för 

att upprätta den centrala administrativa 

unionsplattform och databas som avses i 

denna artikel. Dessa genomförandeakter 

ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i 

artikel 54.2 senast den [31 december 

2016]. 

utgår 

Motivering 

IMI är redan väletablerat, och det finns inte behov av ytterligare specifikationer i 

genomförandeakter. 
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Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 46 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 [...] utgår 

Motivering 

Självprovning är inte lämpligt när det gäller provning av motorer. Det är endast lämpligt när 

det gäller provning av maskiner eller fordon. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 55a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 55a 

 Finansiellt stöd för ombyggnad 

 1. Med förbehåll för ikraftträdandet av 

genomförandeåtgärderna i denna 

förordning får medlemsstaterna införa 

ekonomiska incitament som gäller 

ombyggnad av motorer som är i bruk och 

som överensstämmer med kraven i denna 

förordning för att uppfylla de 

gränsvärden för utsläpp som fastställs i 

bilagan och som är tillämpbara på den typ 

av motor som ska byggas om. 

 2. De ekonomiska incitamenten som avses 

i punkt 1 får inte för någon motortyp 

överskrida merkostnaderna för de 

tekniska anordningar som används för att 

säkerställa överensstämmelse med de 

utsläppsgränser som anges i respektive 

bilaga, inklusive kostnaderna för 

installationen av motorn. 

Motivering 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 
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expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 56a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 56a 

 Ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 

 Följande punkt ska läggas till i bilagan 

till Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1024/20121a: 

 ”8a. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 20xx/xx av den xx om 

krav för utsläppsgränser och 

typgodkännande för förbränningsmotorer 

i mobila maskiner som inte är avsedda att 

användas för transporter på väg*: 

artikel 42. 

 * EUT L xx, xx.xx.xxxx, s. xx.” 

 ______________ 

 + OJ: please insert the reference number 

and date for the regulation and complete 

footnote details. 

 1aEuropaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1024/2012 av den 

25 oktober 2012 om administrativt 

samarbete genom informationssystemet 

för den inre marknaden och om 

upphävande av kommissionens beslut 

2008/49/EG (IMI-förordningen) 

(EUT L 316, 14.11.2012, s.1). 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 57 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 

bestämmelserna i kapitlen II och III ska 

denna förordning inte innebära att EU-

typgodkännanden som beviljats före de 

datum för utsläppande på marknaden av 

motorer som avses i bilaga III blir ogiltiga. 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 

bestämmelserna i kapitlen II och III ska 

denna förordning inte innebära att EU-

typgodkännanden eller undantag som 

beviljats före de datum för utsläppande på 

marknaden av motorer som avses i 

bilaga III blir ogiltiga. 

Motivering 

Inte bara de EU-typgodkännanden som beviljats enligt direktiv 97/68/EG, utan även de 

undantag som beviljats enligt det direktivet bör förbli giltiga. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 57 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Godkännandemyndigheterna får fortsätta 

att bevilja typgodkännanden enligt den 

berörda lagstiftning som är tillämplig på 

dagen för ikraftträdandet av denna 

förordning fram till de obligatoriska 

datumen för de EU-typgodkännande av 

motorer som avses i bilaga III. 

2. Godkännandemyndigheterna får fortsätta 

att bevilja typgodkännanden och undantag 

enligt den berörda lagstiftning som är 

tillämplig på dagen för ikraftträdandet av 

denna förordning fram till de obligatoriska 

datumen för de EU-typgodkännanden av 

motorer som avses i bilaga III. 

Motivering 

Under perioden mellan upphävandet av direktiv 97/68/EG och de obligatoriska datumen för 

steg V bör det inte bara vara möjligt att bevilja EU-typgodkännanden enligt direktiv 

97/68/EG, utan även de tillämpliga undantagen. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 57 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artiklarna 5.3 och 17.2 får 

övergångsmotorer, och i förekommande 

fall de maskiner som sådana 

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artiklarna 5.3 och 17.2 får 

övergångsmotorer, och i förekommande 

fall de maskiner som sådana 
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övergångsmotorer är installerade i, fortsätta 

att släppas ut på marknaden under 

övergångsperioden förutsatt att den maskin 

som övergångsmotorn är installerad i har 

ett tillverkningsdatum som är ett år äldre 

än datumet för övergångsperiodens start. 

övergångsmotorer är installerade i, fortsätta 

att släppas ut på marknaden under 

övergångsperioden förutsatt att den maskin 

som övergångsmotorn är installerad i har 

ett tillverkningsdatum som är 18 månader 

äldre än datumet för övergångsperiodens 

start utan att detta påverkar tillämpningen 

av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/57/EG1a och 

kommissionens förordning (EU) nr 

1302/20141b. 

 ______________ 

 1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 

2008/57/EG av den 17 juni 2008 om 

driftskompatibiliteten hos 

järnvägssystemet inom gemenskapen 

(omarbetning) (EUT L 191, 18.7.2008, 

s. 1). 

 1bKommissionens förordning (EU) nr 

1302/2014 av den 18 november 2014 om 

en teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet avseende delsystemet 

Rullande materiel – Lok och 

passagerarfordon i Europeiska unionens 

järnvägssystem (EUT L 356, 12.12.2014, 

s. 228). 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 57 – punkt 5 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För motorer i kategori NRE ska 

medlemsstaterna tillåta en förlängning av 

övergångsperioden och den 

tolvmånadersperiod som avses i första 

stycket med ytterligare tolv månader för 

utrustningstillverkare med en sammanlagd 

årlig tillverkning på mindre än 50 enheter 

mobila maskiner som inte är avsedda att 

användas för transporter på väg och som är 

utrustade med förbränningsmotorer. Vid 

beräkningen av den sammanlagda årliga 

tillverkningen som avses i detta stycke ska 

alla utrustningstillverkare som står under 

För motorer i kategori NRE ska 

medlemsstaterna tillåta en förlängning av 

övergångsperioden och den 

artonmånadersperiod som avses i första 

stycket med ytterligare 18 månader för 

utrustningstillverkare med en sammanlagd 

årlig tillverkning på mindre än 80 enheter 

mobila maskiner som inte är avsedda att 

användas för transporter på väg och som är 

utrustade med förbränningsmotorer. Vid 

beräkningen av de övre gränsvärden som 

avses i detta stycke ska alla 

utrustningstillverkare som står under 
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samma fysiska eller juridiska persons 

kontroll betraktas som en enda 

utrustningstillverkare. 

samma fysiska eller juridiska persons 

kontroll betraktas som en enda 

utrustningstillverkare. 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 57 – punkt 5 – stycke 2a (nytt) 

  

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 För motorer i kategori NRE som används 

i mobilkranar ska medlemsstaterna tillåta 

en förlängning av övergångsperioden med 

ytterligare 12 månader. 

Motivering 

Mobilkranar är föremål för snäva dimensionella begränsningar när de transporteras på väg 

och tillverkas i relativt små mängder i olika modeller, och var och en av dessa säljs i mycket 

små mängder. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 57 – punkt 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 55 

med avseende på metoderna för 

bedömning av årlig produktion hos 

utrustningstillverkare som åberopar den 

förlängning som avses i punkt 5 andra 

stycket i denna artikel. Dessa delegerade 

akter ska antas senast den [31 december 

2016]. 

Motivering 

Missbruk av den förlängning som avses i artikel 57.5 andra stycket behöver undvikas. 

Typgodkännandemyndigheter bör därför ha tillräckliga och enhetliga metoder för att bedöma 

utrustningstillverkares årliga produktion. 
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Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 57 – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. Trots artiklarna 5.3, 17.2 och 21 och 

för en period som inte får överskrida 10 

år från det tillämpliga datum för 

utsläppande på marknaden av motorer 

enligt steg V som anges i bilaga III får 

medlemsstater tillåta utsläppandet på 

marknaden av motorer i kategori RRL 

med en maximal nettoeffekt på mer än 

2 000 kW som inte uppfyller de krav på 

utsläppsgränser som anges i bilaga II, 

som ska installeras i lokomotiv som 

endast används på ett tekniskt isolerat 

1520 mm:s-järnvägsnät. Under den 

perioden ska de motorer som släppts ut på 

marknaden minst uppfylla de krav på 

utsläppsgränser som motorer behövde 

uppfylla för att släppas ut på marknaden 

den 31 december 2011. Medlemsstaternas 

godkännandemyndigheter ska bevilja EU-

typgodkännande och godkänna 

utsläppandet på marknaden av sådana 

motorer. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 59 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast 31 december 2020 ska 

kommissionen överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om 

1. Senast 31 december 2020 ska 

kommissionen överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om  

a) bedömning av potentialen för ytterligare 

minskning av utsläppen av föroreningar på 

grundval av tillgänglig teknik och 

kostnads-nyttoanalyser, 

a) bedömning av potentialen för ytterligare 

minskning av utsläppen av föroreningar på 

grundval av tillgänglig teknik och 

kostnads-nyttoanalyser och bedömning av 

medlemsstaternas framsteg avseende sina 

utsläppsminskningsåtaganden i enlighet 

med direktiv 2001/81/EG. Kommissionen 

ska i rapporten särskilt bedöma om det är 
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tekniskt och ekonomiskt genomförbart att 

lägga till gränsvärden för antalet partiklar 

för de kategorier mobila maskiner som 

inte är avsedda att användas för 

transporter på väg för vilka dessa inte 

redan har angetts i bilaga II till denna 

förordning, såväl som att ange lägre 

gränsvärden för antalet partiklar för alla 

kategorier i enlighet med dem som har 

angetts för tunga fordon i kategori Euro 

VI i direktiv 2005/55/EG. Kommissionen 

ska också i rapporten överväga en översyn 

av utsläppsgränsvärden för HC inbegripet  

 faktorn A för motorer som helt eller delvis 

drivs med gasformigt bränsle inom ramen 

för klimatneutral drift jämfört med 

motorer som drivs med diesel. 

b) kartläggning av potentiellt relevanta 

föroreningstyper som inte i dag omfattas 

av räckvidden för denna förordning. 

b) kartläggning av potentiellt relevanta 

föroreningstyper som inte omfattas av 

räckvidden för denna förordning. 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 59 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 31 december 2025 ska 

kommissionen överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om 

2. Senast den 31 december 2025 ska 

kommissionen överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om 

a) användningen av de undantagsklausuler 

som föreskrivs i artikel 32.3 och 32.4, 

a) användningen av de undantagsklausuler 

som föreskrivs i artikel 32.3 och 32.4, 

b) övervakningen av resultatet av de 

utsläppsprovningar som anges i artikel 18 

och slutsatserna därav. 

b) övervakningen av resultatet av de 

utsläppsprovningar som anges i artikel 18 

och slutsatserna därav, samt en 

utvärdering av om det är genomförbart att 

införa Pems-provningar, 

 ba) den övervakning av tester för EU-

typgodkännande som anges i artiklarna 

23 och 24, med särskild inriktning på att 

utvärdera om huruvida dessa tester 

motsvarar förhållandena vid normal 

användning av motorer. 
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Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 59 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De rapporter som avses i punkterna 1 

och 2 ska grundas på samråd med de 

berörda parterna och ska beakta befintliga 

närbesläktade europeiska och 

internationella standarder. De ska vid 

behov åtföljas av lagstiftningsförslag. 

3. De rapporter som avses i punkterna 1 

och 2 ska 

 a) grundas på samråd med de berörda 

parterna, 

 b) och ska beakta befintliga närbesläktade 

EU-standarder och internationella 

standarder, och  

 c) de ska vid behov åtföljas av 

lagstiftningsförslag. 

 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 59a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 59a 

 Ändring av förordning (EU) nr 167/2013 

 I artikel 19 ska följande stycke läggas till: 

 ”För utsläppande på marknaden, 

registrering eller idrifttagande av 

traktorer i kategorierna T2, T4.1 och C2 

ska de motorer som uppfyller kraven för 

steg IIIB anses vara övergångsmotorer 

enligt förordning (EU) XX/20151a, artikel 

3.30. 

 ________________ 

 1a Förordning (EU) XX/2015, artikel 

3.30.” 
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Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Bilaga I – tabell I-5 

 

Kommissionens förslag 

 

Tabell I-5: Underkategorier av motorkategori IWP som definieras i artikel 4.5 

Kategori Tändni

ngstyp 
Varvtalslä

ge 

Effektinterval

l (kW) 

Underkate

gori 

Referenseff

ekt 

IWP alla 

varierande 

37≤P<75 IWP-v-1 

Maximal 

nettoeffekt 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

konstant 

37≤P<75 IWP-c-1 

Nominell 

nettoeffekt 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Parlamentets ändringsförslag 

 

Kategori 
Tändnin

gstyp 
Varvtal  Deplacement 

Effektinterval

l (kW) 

Underkate

gori 
Referenseffekt 

IWP alla varierande 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-v-1 
Maximal 

nettoeffekt 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 
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alla P ≥ 600 IWP-v-10 

konstant 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Nominell 

nettoeffekt 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

alla P ≥ 600 IWP-c-10 

 

 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Bilaga I – tabell I-6 

 

Kommissionens förslag 

 

Kategori Tändni

ngstyp  
Varvtalslä

ge 

Effektinterval

l (kW) 

Underkate

gori 

Referenseff

ekt 

IWA alla 

varierande 
560≤P<1000 IWP-v-1 Maximal 

nettoeffekt P≥1000 IWP-v-2 

konstant 560≤P<1000 IWA-c-1 
Nominell 

nettoeffekt 

 

Parlamentets ändringsförslag 

 

Kategori 
Tändnin

gstyp 
Varvtal Deplacement 

Effektinterv

all (kW) 

Underkatego

ri 
Referenseffekt 

IWA alla varierande < 0.9 

19≤P<75 IWP-v-1 

Maximal 

nettoeffekt 
75≤P<300 IWP-v-2 

300≤P<600 IWP-v-3 
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0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWP-v-4 

300≤P<600 IWP-v-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

alla P ≥ 600 IWP-v-10 

konstant 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Nominell 

nettoeffekt 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

alla P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Bilaga II – rubrik 1 – tabell II-1 

 

Kommissionens förslag 

Tabell II-1: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori NRE som definieras i artikel 4.1  

Utsläppsst

eg 
Motorun

derkateg

ori 

Effektinterva

ll 
Motortän

dningsty

p 

CO HC NOx Partikla

r 

(massa)  

Partikla

r (antal) 
A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Steg V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Steg V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Steg V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Steg V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 
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Steg V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 alla 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Steg V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 alla 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Steg V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 alla 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 för luftkylda motorer med direktinsprutning som går att starta för hand. 

 

Parlamentets ändringsförslag 

Tabell II-1: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori NRE som definieras i artikel 4.1  

Utsläppsst

eg 

Motorunderk

ategori 

Effektinter

vall 

Motortänd

ningstyp 

CO HC NOx Partikla

r 

(massa)  

Partiklar 

(antal) 

A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

Steg V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

Steg V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

Steg V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Steg V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Steg V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 alla 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Steg V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
alla 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Steg V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 alla 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 för luftkylda motorer med direktinsprutning som går att starta för hand. 

 

 

 

 


