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Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav vedrørende 

emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-

vejgående maskiner 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2014)0581), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0168/2014), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 18. februar 20151 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-

0276/2015), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Denne forordning bør indeholde 

væsentlige krav vedrørende 

emissionsgrænser og EU-

typegodkendelsesprocedurer for motorer til 

montering i mobile ikke-vejgående 

maskiner. De vigtigste elementer i de 

relevante krav i denne forordning er 

baseret på resultaterne af den af 

Kommissionen gennemførte 

konsekvensanalyse af 20. november 2013, 

der analyserer forskellige 

løsningsmuligheder med opstilling af 

mulige fordele og ulemper med hensyn til 

økonomi, miljø, sikkerhed og 

samfundsmæssige aspekter. Både 

kvalitative og kvantitative aspekter indgik i 

analysen. Efter en sammenligning af de 

forskellige muligheder blev de foretrukne 

løsningsmuligheder identificeret og udvalgt 

som grundlag for denne forordning. 

(5) Denne forordning bør indeholde 

væsentlige krav vedrørende 

emissionsgrænser og EU-

typegodkendelsesprocedurer for motorer til 

montering i mobile ikke-vejgående 

maskiner (NRMM). De vigtigste elementer 

i de relevante krav i denne forordning er 

baseret på resultaterne af den af 

Kommissionen gennemførte 

konsekvensanalyse af 20. november 2013, 

der analyserer forskellige 

løsningsmuligheder med opstilling af 

mulige fordele og ulemper med hensyn til 

økonomiske, miljømæssige og 

sundhedsmæssige virkninger samt 

sikkerheds- og samfundsmæssige aspekter. 

Både kvalitative og kvantitative aspekter 

indgik i analysen. Efter en sammenligning 

af de forskellige muligheder blev de 

foretrukne løsningsmuligheder identificeret 

og udvalgt som grundlag for denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Hensigten med denne forordning er at 

fastlægge harmoniserede regler for EU-

typegodkendelse af motorer til montering i 

mobile ikke-vejgående maskiner med 

henblik på at sikre det indre markeds 

funktion. Der bør til dette formål fastsættes 

nye emissionsgrænseværdier for at afspejle 

(6) Hensigten med denne forordning er at 

fastlægge harmoniserede regler for EU-

typegodkendelse af motorer til montering i 

mobile ikke-vejgående maskiner med 

henblik på at sikre det indre markeds 

funktion i sammenhæng med den 

igangværende, overordnede gennemgang 
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de teknologiske fremskridt og sikre 

konvergens med Unionens politikker i den 

vejgående sektor for således at opfylde 

EU’s mål for luftkvalitet og nedbringe 

emissionerne fra mobile ikke-vejgående 

maskiner, hvilket således vil føre til et 

mere hensigtsmæssigt forhold mellem 

emissioner fra maskiner og fra vejgående 

køretøjer. Anvendelsesområdet for EU-

lovgivningen på dette område bør udvides 

med henblik på at gøre markedet mere 

harmoniseret på EU-niveau og 

internationalt niveau samt minimere 

risikoen for markedsforvridninger. 

Desuden er formålet med denne forordning 

at forenkle de nuværende 

lovgivningsmæssige rammer, herunder 

foranstaltninger til at forenkle de 

administrative procedurer og forbedre de 

generelle vilkår for håndhævelse, bl.a. ved 

at stramme reglerne om 

markedsovervågning. 

af EU's politik om luftkvalitet. Der bør til 

dette formål fastsættes nye 

emissionsgrænseværdier, som også bør 

gælde for landbrugsmaskiner, for at 

afspejle de teknologiske fremskridt og 

sikre konvergens med Unionens politikker 

i den vejgående sektor for således at 

opfylde EU’s mål for luftkvalitet og 

nedbringe emissionerne fra mobile ikke-

vejgående maskiner og 

landbrugskøretøjer, hvilket således vil føre 

til et mere hensigtsmæssigt forhold mellem 

emissioner fra maskiner og fra vejgående 

køretøjer. Anvendelsesområdet for EU-

lovgivningen på dette område bør udvides 

med henblik på at gøre markedet mere 

harmoniseret på EU-niveau og 

internationalt niveau samt minimere 

risikoen for markedsforvridninger og for 

sundhedsskadelige virkninger Desuden er 

formålet med denne forordning at forenkle 

de nuværende lovgivningsmæssige 

rammer, herunder foranstaltninger til at 

forenkle de administrative procedurer og 

forbedre de generelle vilkår for 

håndhævelse, bl.a. ved at stramme reglerne 

om markedsovervågning. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Ud over at udvide EU-lovgivningens 

anvendelsesområde inden for 

markedsharmonisering og samtidig 

minimere markedsforvridningerne har 

denne forordning til formål at forenkle de 

nuværende lovgivningsmæssige rammer, 

herunder foranstaltninger til forenkling 

af de administrative procedurer, og 

forbedre de generelle vilkår for 

håndhævelse, bl.a. ved at styrke reglerne 

om markedsovervågning. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Kommissionen understreger i sin 

hvidbog "En køreplan for et fælles 

europæisk transportområde – mod et 

konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 

transportsystem"1a den særlige rolle, som 

jernbanerne og de indre vandveje skal 

spille med henblik på opfyldelsen af de 

klimapolitiske mål. I lyset af disse 

transportformers efterslæb med hensyn til 

emissionsreduktion bør Kommissionen og 

medlemsstaterne på deres respektive 

kompetenceområder stille 

støttemuligheder for emissionsteknisk 

innovation til rådighed, således at en 

forøgelse af mængden af godstransport, 

der flyttes over på jernbane og indre 

vandveje, kan ledsages af en forbedring af 

luftkvaliteten i Europa. 

 –––––––––––––––––– 

 1aKommissionens hvidbog "En køreplan 

for et fælles europæisk transportområde – 

mod et konkurrencedygtigt og 

ressourceeffektivt transportsystem", 

COM(2011) 144.  

Begrundelse 

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. 

 

Ændringsforslag  5 
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Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Opfyldelsen af EU’s målsætninger for 

luftkvalitet kræver, at der ydes en konstant 

indsats for at begrænse emissionerne fra 

køretøjer. Af denne grund bør 

erhvervslivet være i besiddelse af klare 

oplysninger om fremtidige 

emissionsgrænser og indrømmes en 

passende frist for at opfylde disse grænser 

og gennemføre de nødvendige tekniske 

tilpasninger. 

(10) En bæredygtig opfyldelse af EU’s 

målsætninger for luftkvalitet og 

luftbeskyttelse fra nu og frem til 2020 

samt i tiden derefter kræver, at der ydes en 

konstant indsats for at begrænse 

emissionerne fra forskellige typer af 

motorer. Af denne grund bør erhvervslivet 

på forhånd forsynes med klare og 

omfattende oplysninger om fremtidige 

emissionsgrænser og indrømmes en 

passende frist for at opfylde disse grænser 

og gennemføre de nødvendige tekniske 

tilpasninger. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Bæredygtig reduktion af 

emissionerne fra motorer kræver en 

konstant intensivering af det direkte 

samarbejde mellem på den ene side 

fabrikanter og andre relaterede brancher 

og på den anden veletablerede 

videnskabelige forskningsinstitutioner. Et 

sådant samarbejde spiller en betydelig 

rolle for udviklingen af nye produkter og 

teknologier, der kan indvirke positivt på 

forbedringen af luftkvaliteten. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) For at kunne garantere et optimalt 

beskyttelsesniveau for personer, der 

arbejder i nærheden af maskiner, og for 

at holde den kumulative eksponering af 

personer, der arbejder i nærheden af flere 

forskellige former for mobilt maskineri og 

udstyr, så lav som muligt, bør den mest 

moderne teknologi tages i brug for at 

minimere emissionerne. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Det er hensigtsmæssigt at fremme 

indførelsen af køretøjer drevet af alternativt 

brændstof med lave NOx- og 

partikelemissioner. Grænseværdierne for 

den samlede masse carbonhydrider bør 

tilpasses for at tage hensyn til andre 

carbonhydrider end methan samt 

methanemissioner. 

(14) Det er nødvendigt at fremme 

indførelsen af køretøjer drevet af alternativt 

brændstof med lave NOx- og 

partikelemissioner. Grænseværdierne for 

den samlede masse carbonhydrider bør 

tilpasses for at tage hensyn til andre 

carbonhydrider end methan samt 

methanemissioner. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14b) Denne forordning bør ikke berøre 

foranstaltninger på medlemsstats- eller 

EU-plan vedrørende anvendelse af 

motorer eller mobile ikke-vejgående 

maskiner, der overholder denne 

forordning, hvis sådanne foranstaltninger 

er nødvendige og forholdsmæssige med 

hensyn til sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen og er nødvendige for at 

forebygge sundhedsrisici for 
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arbejdstagere, der er berørt af emissioner 

fra sådanne motorer ved visse 

anvendelser. 

Begrundelse 

Det skal være medlemsstater tilladt at forbyde anvendelse af forbrændingsmotorer af hensyn 

til sundheds- og sikkerhedsforhold på arbejdspladsen, især på steder hvor luftkvaliteten er 

kronisk ringe. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at sikre, at emissionen af ultrafine 

forurenende partikler (i størrelsen 0,1 μm 

og derunder) begrænses, bør 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

indføre regler for partikelemission, der er 

baseret på partikelantal som supplement til 

de nuværende regler, der er baseret på 

partikelmasse. De partikelantalsbaserede 

regler for partikelemission bør bygge på 

resultaterne af De Forenede Nationers 

Økonomiske Kommission for Europas 

program for partikelmåling (Particulate 

Measurement Programme, PMP) og være i 

overensstemmelse med de eksisterende 

ambitiøse mål for miljøet. 

(15) For at sikre, at emissionen af ultrafine 

forurenende partikler (i størrelsen 0,1 μm 

og derunder) begrænses, bør 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

indføre regler for partikelemission, der er 

baseret på partikelantal som supplement til 

de nuværende regler, der er baseret på 

partikelmasse. De partikelantalsbaserede 

regler for partikelemission bør bygge på 

resultaterne af De Forenede Nationers 

Økonomiske Kommission for Europas 

program for partikelmåling (Particulate 

Measurement Programme, PMP) og som 

minimum nå det beskyttelsesniveau, som 

den gældende EU-lovgivning kræver for 

vejkøretøjer. De bør endvidere understøtte 

kravene om minimering af emissionen af 

kræftfremkaldende stoffer af hensyn til 

beskyttelsen af arbejdstagere og være i 

overensstemmelse med de eksisterende 

ambitiøse mål for miljøet 

Begrundelse 

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 



 

PE557.123v02-00 12/88 RR\1074318DA.doc 

DA 

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

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der  

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! 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Eftersom mobile ikke-vejgående 

maskiner har lang levetid, bør man 

overveje retrofit af de motorer, der 

allerede er i brug. En sådan retrofit bør 

navnlig finde sted i tætbefolkede 

byområder og områder, der overtræder 

EU's luftkvalitetslovgivning. For at sikre 

et sammenligneligt og ambitiøst niveau 

for retrofit bør medlemsstaterne tage 

hensyn til principperne i FN/ECE-

regulativ 132 om retrofit-emissionskontrol 

(REC). 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16b) Der bør i relevant omfang søges 

opnået synergier mellem henholdsvis 

nedbringelse af emissionen af 

forurenende luftarter og partikler fra 

motorer i mobile ikke-vejgående maskiner 

og de emissionsstandarder, der gælder for 

tunge køretøjer, eftersom teknologierne 

herfor er indbyrdes forbundne. En sådan 

fremtidig harmonisering vil kunne 

forbedre stordriftsfordelene og forbedre 

luftkvaliteten. I tilfælde, hvor sådanne 
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standarder for mobile ikke-vejgående 

maskiner ikke er umiddelbart opnåelige, 

bør Kommissionen overveje yderligere 

skridt. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For bedre at kontrollere den faktiske 

emission ved brug og forberede proceduren 

for overensstemmelseskontrol efter 

ibrugtagning bør der inden for en passende 

frist fastsættes en prøvningsmetode til 

overvågning af emissionspræstationskrav 

baseret på anvendelse af bærbare 

emissionsmålingssystemer. 

(18) For bedre at kontrollere den faktiske 

emission ved brug og forberede proceduren 

for overensstemmelseskontrol efter 

ibrugtagning bør der inden udgangen af 

2017 fastsættes en prøvningsmetode til 

overvågning af emissionspræstationskrav 

baseret på anvendelse af bærbare 

emissionsmålingssystemer. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Det bør være tilladt at bringe motorer i 

omsætning i medlemsstaterne, når de er i 

overensstemmelse med og er omfattet af 

anvendelsesområdet for de nye regler om 

emissionsgrænser og EU-typegodkendelse; 

disse motorer må ikke være underkastet 

noget andet nationalt emissionskrav. 

Medlemsstater, der meddeler godkendelse, 

bør træffe de nødvendige 

kontrolforanstaltninger for at sikre 

identifikation af de motorer, der 

fremstilles under hver EU-

typegodkendelse. 

(20) Det bør være tilladt at bringe motorer i 

omsætning i medlemsstaterne, når de er i 

overensstemmelse med og er omfattet af 

anvendelsesområdet for de nye regler om 

emissionsgrænser og EU-typegodkendelse; 

disse motorer må ikke være underkastet 

noget andet nationalt emissionskrav for at 

kunne bringes i omsætning. 

Medlemsstater, der meddeler godkendelse, 

bør træffe verifikations- og 

kontrolforanstaltninger, når 

omstændighederne kræver det, for import 

og levering af motorer på EU-markedet, 

så det sikres, at de er i overensstemmelse 

med de EU-typegodkendelser, der kræves 

i hvert enkelt tilfælde. Dette bør ikke være 

til hinder for, at medlemsstaterne kan 

fremme eller begrænse brugen af motorer, 
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der er bragt i omsætning, forudsat at de 

valgte metoder ikke er diskriminerende og 

er objektivt begrundede.  

Begrundelse 

Identifikationen af motortyper, som kommer ind på EU's marked, bør ske ved importen. Dette 

er den sikreste, mest effektive og billigste måde at identificere og kontrollere alle motortyper 

på. En overensstemmelse med EU-standarder kan kontrolleres ved hjælp af ledsagende 

importdokumenter. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Der bør indrømmes et begrænset antal 

undtagelser til at imødekomme de 

specifikke behov i tilknytning til væbnede 

styrker, logistiske forsyningsforhold, 

afprøvning af prototyper og anvendelsen af 

materiel i eksplosiv atmosfære. 

(21) Der bør indrømmes et begrænset antal 

undtagelser til at imødekomme de 

specifikke behov i tilknytning til væbnede 

styrker, logistiske forsyningsforhold, 

afprøvning af prototyper, visse 

ombytningsmotorer, motorer til visse typer 

af projekter i jernbanesektoren og 

anvendelsen af materiel i eksplosiv 

atmosfære. 

(Jf. ændringsforslag til artikel 32, stk. 4a (nyt) og stk. 4b (nyt).) 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Som følge heraf bør FN/ECE-

regulativerne og ændringerne hertil, som 

Unionen har stemt for eller som Unionen 

har tiltrådt i medfør af beslutning 

97/836/EF, anerkendes som ligestillede 

med EU-typegodkendelser, der er meddelt 

i henhold til denne forordning. 

Kommissionen bør derfor have beføjelse til 

at vedtage delegerede retsakter med 

(25) Som følge heraf bør FN/ECE-

regulativerne og ændringerne hertil, som 

Unionen har stemt for eller som Unionen 

har tiltrådt i medfør af beslutning 

97/836/EF, anerkendes som ligestillede 

med EU-typegodkendelser, der er meddelt 

i henhold til denne forordning. For at 

bringe denne forordning i så nær 

overensstemmelse som muligt med de 
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henblik på at fastsætte, hvilke FN/ECE-

regulativer der finder anvendelse på EU-

typegodkendelser 

vedtagne FN/ECE-tekster bør 

Kommissionen have beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter med henblik på at 

fastsætte, hvilke FN/ECE-regulativer der 

finder anvendelse på EU-typegodkendelse. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at supplere denne forordning med 

yderligere tekniske detaljer bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

delegeres til Kommissionen for så vidt 

angår motorfamilier, forfalskning, 

overvågning af emissionspræstation efter 

ibrugtagning, tekniske undersøgelser og 

målemetoder, produktionens 

overensstemmelse, særskilt levering af 

motorens system til efterbehandling af 

udstødningsgasser, motorer til 

driftsprøvning, motorer til brug i farlig 

atmosfære, ækvivalens af motorens 

typegodkendelse, oplysninger til 

originaludstyrsfabrikanter (OEM) og 

slutbrugere, egenprøvning, standarder og 

vurdering af tekniske tjenester, helt og 

delvist gasdrevne motorer, måling af 

partikelantal og prøvningscyklusser. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af de relevante dokumenter 

til Europa-Parlamentet og Rådet. 

(27) For at supplere denne forordning med 

yderligere tekniske detaljer bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

delegeres til Kommissionen for så vidt 

angår motorfamilier, forfalskning, 

overvågning af emissionspræstation efter 

ibrugtagning, tekniske undersøgelser og 

målemetoder, produktionens 

overensstemmelse, særskilt levering af 

motorens system til efterbehandling af 

udstødningsgasser, motorer til 

driftsprøvning, motorer til brug i farlig 

atmosfære, ækvivalens af motorens 

typegodkendelse, oplysninger til 

originaludstyrsfabrikanter (OEM) og 

slutbrugere, standarder og vurdering af 

tekniske tjenester, helt og delvist gasdrevne 

motorer, måling af partikelantal og 

prøvningscyklusser og vurdering af 

originaludstyrsfabrikanternes årlige 

produktion. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af de relevante dokumenter 

til Europa-Parlamentet og Rådet. 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (29a) Kravene i denne forordning bør 

også gælde for landbrugskøretøjer, der er 

omfattet af bestemmelserne i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 167/20131a, til erstatning af 

bestemmelserne i det ophævede direktiv 

97/68/EF. Den kombinerede virkning af 

udsættelsen af trin IV for 

landbrugstraktorer i klasse T2, T.4.1 og 

C2 og anvendelsesdatoerne for trin V 

indebærer, at trin IV vil få en varighed på 

blot 2 år og 3 måneder. For at undgå 

unødige administrative byrder bør trin 

IIIB-motorer kunne få gavn af denne 

forordnings overgangsbestemmelser 

vedrørende anvendelseskravene for trin V.  

 __________________ 

 1 a EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1–51. 

Begrundelse 

Direktiv 2011/87/EU gav mulighed for en udsættelse af de obligatoriske datoer for trin IIIB 

og IV i forbindelse med landbrugs- og skovbrugstraktorer i klasse T2, T4.1 og C2. De 

obligatoriske datoer for trin V, som er fastlagt i forordningen, gør trin IV økonomisk 

uholdbar for fabrikanterne, eftersom to konstruktionsændringer af traktorer inden for en 

periode på ca. to år udgør en økonomisk byrde uden miljøfordele. Traktorer i disse klasser, 

som opfylder trin IIIB-kravene, bør derfor kunne få gavn af overgangsperioden for trin V. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) fremdrift af fartøjer til transport ad indre 

vandveje med en nettoeffekt på under 

37 kW 

e) fremdrift af eller hjælpefunktioner på 

fartøjer til transport ad indre vandveje med 

en nettoeffekt på under 37 kW 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) " motor " en energiomformer, bortset fra 

en gasturbine, hvor forbrændingen af 

brændstoffet finder sted i et lukket rum, 

hvilket producerer ekspanderende gasser, 

der anvendes direkte til at opnå mekanisk 

energi, og for hvilke der kan meddeles 

EU-typegodkendelse; det omfatter 
emissionskontrolsystemet og 

kommunikationsgrænsefladen (hardware 

og meddelelser) mellem motorsystemets 

elektroniske styreenhed(-er) og andre 

styreenheder for drivaggregater eller 

motor, der er nødvendige for at 

efterkomme kapitel II og III 

6) "motor" en energiomformer, bortset fra 

en gasturbine, der er beregnet til at 

omdanne kemisk energi (input) til 
mekanisk energi (output) med en intern 

forbrændingsproces, herunder, hvor 

sådanne forefindes, 
emissionskontrolsystemet og 

kommunikationsgrænsefladen (hardware 

og meddelelser) mellem motorsystemets 

elektroniske styreenhed(-er) og andre 

styreenheder for drivaggregater eller 

motor, der er nødvendige for at 

efterkomme kapitel II og III 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at præcisere definitionen for at dække alle motorteknologier, navnlig med 

hensyn til hvorvidt de anvender elektroniske styreenheder eller efterbehandlingssystemer eller 

ej. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a) "ombytningsmotor" en motor, der: 

 a) udelukkende bringes i omsætning med 

det formål at erstatte en motor, der 

allerede er bragt i omsætning og monteret 

i en ikke-vejgående mobil maskine, og 

 b) opfylder kravene på et lavere 

emissionstrin end det, der er gældende på 

datoen, hvor motoren ombyttes 

 

Ændringsforslag  22 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

29) " overgangsperiode " de første atten 

måneder efter datoen for obligatorisk 

gennemførelse af trin V, jf. artikel 17, 

stk. 2 

29) "overgangsperiode" de første 

fireogtyve måneder efter datoen for 

obligatorisk gennemførelse af trin V, jf. 

artikel 17, stk. 2 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at ændre konstruktionen af mobile ikke-vejgående maskiner for at få plads 

til de større trin V-motorer. Følgelig er der behov for en længere overgangsperiode. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 43 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 43a) ”motor med avanceret 

emissionsteknologi (AET)” og "forbedret 

miljøvenlig motor (EEE)": en motor, der 

er monteret i en mobil ikke-vejgående 

maskine som defineret i nr. 1), og som 

overholder emissionsgrænseværdierne i 

bilag IIa 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 43 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (43b) "mobilkran": en selvkørende 

udliggerkran, som kan bevæge sig, med 

eller uden last, uden behov for faste spor, 

og som anvender tyngdekraften til at sikre 

stabiliteten, medmindre den er undtaget 

fra denne forordnings anvendelsesområde 

i medfør af artikel 2, stk. 2, litra a). Den 

bevæger sig på hjul, bælter eller ved hjælp 

af andre mobile anordninger. I stationær 
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stilling kan den stabiliseres yderligere 

med støtteben eller andet tilbehør. En 

mobilkrans overbygning kan være 360 

grader svingbar, begrænset svingbar eller 

ikke svingbar. Den er normalt udstyret 

med et eller flere trækspil og/eller 

hydrauliske cylindere til hævning og 

sænkning af udligger og last. 

Mobilkraner har teleskopudligger, leddelt 

udligger, gitterudligger eller en 

kombination heraf, der er således 

konstrueret, at de let kan sænkes. Lasten 

kan være ophængt under udliggeren ved 

hjælp af taljekrog eller andet specielt 

anhugningsgrej til særlige opgaver 

Begrundelse 

(Teknisk tilpasning) Denne definition af "mobilkran" stammer fra punkt 38 i bilag I til direktiv 

2000/14/EF (støjdirektivet). 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 72 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

72) " egenprøvning " udførelse af 

prøvninger i egne anlæg, registrering af 

prøvningsresultaterne og indsendelse af 

en rapport, inklusive konklusioner, til den 

godkendende myndighed, foretaget af en 

fabrikant, som er blevet udpeget som 

teknisk tjeneste med henblik på vurdering 

af opfyldelse af bestemte krav 

udgår 

Begrundelse 

Det er ikke muligt at foretage egenprøvning af motorer. Det er udelukkende muligt med 

hensyn til prøvning af maskiner eller køretøjer. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 - litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) motorer med en referenceeffekt på 

mindre end 560 kW, der anvendes i stedet 

for motorer af kategori IWP, RLL eller 

RLR. 

b) motorer med en referenceeffekt på 

mindre end 560 kW, der anvendes i stedet 

for motorer af kategori IWA, IWP, RLL 

eller RLR. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget til tabel I-6 i bilag II anvender de samme emissionsgrænseværdier som for 

fremdriftsmotorer til trækkraftmotorer til brug af sejlads ad indre vandveje til for alle 

motorer.  Dette ændringsforslag vil tillade anvendelse af landbaserede enheder på <560 kW, 

hvor de kan anvendes.  Disse landbaserede enheder har lavere emissionsgrænseværdier end 

de forslåede i ændringsforslaget til tabel I-6 i bilag II. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) motorer med en referenceeffekt, der er 

større end eller lig med 37 kW, 
udelukkende til brug i fartøjer til sejlads ad 

indre vandveje, til deres fremdrift eller 

beregnet til deres fremdrift 

a) motorer, der udelukkende er til brug i 

fartøjer til sejlads ad indre vandveje, til 

deres fremdrift eller beregnet til deres 

fremdrift 

Begrundelse 

Der er ikke noget minimum på 37 kW i den amerikanske lovtekst 40CFR1042.  En fjernelse af 

denne udelukkelse muliggør fuld overensstemmelse med amerikansk lovgivning. Dette 

ændringsforlag afpasser referenceeffekt for fremdriftsmotorer til indre vandveje med det 

amerikanske 40CFR1042-regulativs havemissionsgrænse, der tillader levering af motorer 

udviklet til det amerikanske marked, men stadig giver en 80 % reduktion i emissioner fra 

nuværende emissionsgrænser for fremdriftsmotorer til indre vandveje. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) motorer med en referenceeffekt, der er b) motorer, der anvendes i steder for 
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større end 560 kW, der anvendes i stedet 

for motorer af kategori IWA, og som er 

omfattet af kravene i artikel 23, stk. 8. 

motorer af kategori IWA, og som er 

omfattet af kravene i artikel 23, stk. 8. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget til tabel I-6 i bilag II udvider anvendelsen af de samme 

emissionsgrænseværdier som for fremdriftsmotorer til hjælpemotorer til brug ved sejlads ad 

indre vandveje fra kun >560 kW til at gælde for alle motorer. Dette ændringsforslag afpasser 

teksten til dette princip med henblik på at tillade en fremdriftsmotor til brug ved sejlads ad 

indre vandveje, der er attesteret til den rigtige cyklus til brug som hjælpemotor. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) "Kategori IWA", der omfatter motorer 

med en nettoeffekt, der er større end 

560 kW, udelukkende til brug i fartøjer til 

sejlads ad indre vandveje, til 

hjælpefunktioner eller beregnet til 

hjælpefunktioner. 

6) "Kategori IWA", der omfatter motorer, 

som udelukkende er til brug i fartøjer til 

sejlads ad indre vandveje, til 

hjælpefunktioner eller beregnet til 

hjælpefunktioner. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget til tabel I-6 i bilag II udvider anvendelsen af de samme 

emissionsgrænseværdier som for fremdriftsmotorer til hjælpemotorer til brug ved sejlads ad 

indre vandveje fra kun >560 kW til at gælde for alle motorer.  Dette ændringsforslag bringer 

teksten i overensstemmelse med dette princip. 

 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) "Kategori RLR", der omfatter motorer 

udelukkende beregnet til brug i 

motorvogne, til deres fremdrift eller 

beregnet til deres fremdrift. 

8) "Kategori RLR", der omfatter: 
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 a) motorer udelukkende beregnet til brug i 

motorvogne, til deres fremdrift eller 

beregnet til deres fremdrift 

 b) motorer, der anvendes i stedet for 

motorer af kategori RLL. 

Begrundelse 

Motorer af den type, der anvendes i motorvogne, kan også bruges i lokomotiver og bør ikke 

være genstand for unødig dobbeltgodkendelse. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne opretter eller udpeger 

de godkendende myndigheder, der har 

kompetence i spørgsmål vedrørende 

godkendelse, og de 

markedsovervågningsmyndigheder, der har 

kompetence i spørgsmål vedrørende 

markedsovervågning i henhold til denne 

forordning. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om oprettelsen og 

udpegelsen af sådanne myndigheder. 

1. Medlemsstaterne opretter eller udpeger 

de godkendende myndigheder, der skal 

have kompetence med hensyn til spørgsmål 

vedrørende godkendelse, og de 

markedsovervågningsmyndigheder, der 

skal have kompetence i spørgsmål 

vedrørende markedsovervågning, inklusive 

prøvning af ibrugtagne motorer, jf. artikel 

18, i henhold til denne forordning. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om oprettelsen og 

udpegelsen af sådanne myndigheder. 

 

Ændringsforslag  32  

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. I byområder, som ikke overholder 

grænseværdierne i direktiv 2008/50/EF, 

foretager medlemsstaterne som led i 

udviklingen af luftkvalitetsplaner i 

henhold til artikel 23 i det nævnte direktiv 

en vurdering af behovet for at træffe 

foranstaltninger, der ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter, til at 
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retrofitte det nyeste 

emissionskontroludstyr på eksisterende 

motorer, som er monteret i mobile, ikke-

vejgående maskiner.. En sådan retrofit 

skal foretages med henblik på at opfylde 

trin V-krav. 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Denne forordning berører ikke 

medlemsstaternes ret til, under behørig 

overholdelse af traktaterne, at fastsætte 

krav, som de måtte finde nødvendige for 

at sikre, at arbejdstagerne er beskyttet, 

når de anvender de maskiner, der er 

omfattet af denne forordning, dog 

forudsat at disse krav ikke berører 

omsætningen af de pågældende motorer. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De godkendende myndigheder skal ved 

hjælp af EU ' s centrale administrative 

platform, jf. artikel 41, offentliggøre et 

register over alle motortyper og 

motorfamilier, for hvilke der er meddelt 

EU-typegodkendelse, indeholdende mindst 

følgende oplysninger: varemærke, 

angivelse af fabrikanten, motorkategori, 

typegodkendelsesnummer og -dato. 

3. De godkendende myndigheder skal ved 

hjælp af EU ' s centrale administrative 

platform, jf. artikel 41, offentliggøre et 

register over alle motortyper og 

motorfamilier, for hvilke der er meddelt 

EU-typegodkendelse, indeholdende mindst 

følgende oplysninger: varemærke, 

angivelse af fabrikanten, motorkategori, 

typegodkendelsesnummer og -dato samt 

tekniske parametre. 

 

Ændringsforslag  35 
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Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For EU-typegodkendte motorer skal 

markedsovervågningsmyndighederne i 

passende omfang og på grundlag af 

passende stikprøver foretage 

dokumentkontrol og eventuelt fysisk 

kontrol og laboratoriekontrol af motorer. I 

denne forbindelse skal de tage hensyn til 

etablerede principper for risikovurdering, 

klager og andre relevante oplysninger. 

For EU-typegodkendte motorer skal 

markedsovervågningsmyndighederne i 

passende omfang og på grundlag af en 

signifikant procentdel stikprøver foretage 

dokumentkontrol og eventuelt fysisk 

kontrol og laboratoriekontrol af motorer. I 

denne forbindelse skal de tage hensyn til 

etablerede principper for risikovurdering, 

klager og andre relevante oplysninger. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Ud over den mærkning, der skal 

anbringes på deres motorer i henhold til 

artikel 31, skal fabrikanterne på deres 

motorer, som gøres tilgængelige på 

markedet, angive deres navn, registrerede 

varenavn eller registrerede varemærke og 

en adresse i Unionen, hvor de kan 

kontaktes, eller, hvis dette ikke er muligt, 

på emballagen eller i et dokument, som 

vedlægges motoren. 

6. Ud over den mærkning, der skal 

anbringes på deres motorer i henhold til 

artikel 31, skal fabrikanterne på deres 

motorer, som gøres tilgængelige på 

markedet, angive deres navn, registrerede 

varenavn eller registrerede varemærke, 

tekniske parametre og en adresse i 

Unionen, hvor de kan kontaktes, eller, hvis 

dette ikke er muligt, på emballagen eller i 

et dokument, som vedlægges motoren. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Importørerne skal give adgang til 

anvisninger og oplysninger som påkrævet i 

henhold til artikel 41. 

5. Importørerne skal give adgang til 

anvisninger, oplysninger og enhver 

støttedokumentation som påkrævet i 

henhold til artikel 41. 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De forurenende luftarter og 

partikelemissioner fra ibrugtagne 

motortyper eller motorfamilier skal 

overvåges ved prøvning af motorer, der er 

monteret i mobile ikke-vejgående maskiner 

ved deres normale driftscyklusser. Sådanne 

prøvninger udføres på motorer, der har 

været korrekt vedligeholdt og under 

overholdelse af bestemmelserne om 

udvælgelse af motorer, 

prøvningsprocedurer og rapportering af 

resultater for de forskellige 

motorkategorier. 

1. For motortyper eller motorfamilier, der 

er typegodkendt i overensstemmelse med 

denne forordning, skal de forurenende 

luftarter og i givet fald partikelemissioner 

fra ibrugtagne motortyper eller 

motorfamilier overvåges ved prøvning 

efter ibrugtagning af motorer, der er 

monteret i mobile ikke-vejgående maskiner 

ved deres normale driftscyklusser. Sådanne 

prøvninger skal udføres på fabrikantens 

eller den prøvningsansvarlige enheds 

ansvar og under den nationale 

typegodkendelsesmyndigheds opsyn på 

motorer, der har været korrekt vedligeholdt 

og under overholdelse af bestemmelserne 

om udvælgelse af motorer, 

prøvningsprocedurer og rapportering af 

resultater for de forskellige 

motorkategorier.  

Kommissionen skal gennemføre 

pilotprojekter med henblik på at udvikle 

passende prøvningsprocedurer for disse 

motorkategorier og underkategorier, for 

hvilke sådanne prøvningsprocedurer endnu 

ikke er på plads.  

Kommissionen skal gennemføre 

overvågningsprogrammer med henblik på 

at udvikle passende prøvningsprocedurer 

for disse motorkategorier og 

underkategorier, for hvilke sådanne 

prøvningsprocedurer endnu ikke er på 

plads.  

 Kommissionen skal gennemføre 

overvågningsprogrammer med henblik på 

at fastslå, i hvilket omfang 

prøvningscyklussens emissionsresultater, 

som typegodkendelsen er baseret på, 

svarer til de emissioner, som kan måles 

under den faktiske drift. Disse 

overvågningsprogrammer og deres 

resultater skal årligt forelægges 

medlemsstaterne og efterfølgende gøres 

tilgængelige for offentligheden.  

 

Ændringsforslag  39 
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Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Informationsmappens indhold 

fastlægges i en gennemførelsesretsakt og 

skal omfatte følgende: 

2. Informationsmappens indhold skal 

omfatte følgende: 

Begrundelse 

Informationsmappens indhold er allerede defineret direkte i artikel 20, stk. 2, og artikel 20, 

stk. 4, indeholder bestemmelser om gennemførelsesretsakter til fastlæggelse af modeller for 

informationsmappen. Der er derfor ikke behov for yderligere gennemførelsesretsakter for at 

definere informationsmappens indhold. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) den oprindelige plan for prøvning 

efter ibrugtagning i overensstemmelse 

med artikel 18, stk. 1 

Begrundelse 

Bestemmelser fra Euro VI-forordningen pålægger fabrikanten at forelægge en plan for 

prøvning efter ibrugtagning for den typegodkendende myndighed. Der foreslås en tilsvarende 

bestemmelse for forordningen om mobile ikke-vejgående maskiner. Ifølge dette forslag vil 

planerne allerede være godkendt på tidspunktet for typegodkendelsen. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. For en motor af kategori IWP med en 

referenceeffekt på over 560 kW, som er 

beregnet til brug i stedet for en motor af 

kategori IWA, jf. artikel 4, andet afsnit, 

skal kravene i stk. 5 opfyldes særskilt for 

8. For en motor af kategori IWP, som er 

beregnet til brug i stedet for en motor af 

kategori IWA, jf. artikel 4, andet afsnit, 

skal kravene i stk. 5 opfyldes særskilt for 

hver relevant stationær prøvningscyklus 
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hver relevant stationær prøvningscyklus 

som fastsat i både tabel IV-5 og IV-6 i 

bilag IV, og hver stationær 

prøvningscyklus, for hvilke dette krav er 

blevet opfyldt, skal angives i EU-

typegodkendelsens oplysningsskema. 

som fastsat i både tabel IV-5 og IV-6 i 

bilag IV, og hver stationær 

prøvningscyklus, for hvilke dette krav er 

blevet opfyldt, skal angives i EU-

typegodkendelsens oplysningsskema. 

Begrundelse 

Vores ændringsforslag 9 til tabel I-6 i bilag II udvider anvendelsen af de samme 

emissionsgrænseværdier som for fremdriftsmotorer til hjælpemotorer til brug ved sejlads ad 

indre vandveje fra kun >560 kW til at gælde for alle fremdriftsmidler. Dette ændringsforslag 

bringer teksten i overensstemmelse med dette princip. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med denne forordnings 

artikel 55 med henblik på at fastsætte: 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til 

senest den 31. december 2017 at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med denne forordnings artikel 55 med 

henblik på at fastsætte: 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. I stedet for at levere en typeattest kan 

fabrikanten anbringe et 

overensstemmelsesmærke på motoren. 

Dette overensstemmelsesmærke skal 

indeholde en elektronisk kode, der kan 

læses med almindeligt tilgængelige 

informationsteknologiske (it-) redskaber 

og gøre det muligt at få adgang til 

oplysninger om motoren på fabrikantens 

websted. De tilgængelige oplysninger skal 

svare til oplysningerne i en typeattest. 
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Begrundelse 

Kravet om besiddelse af en typeattest i papirformat for hver motor udgør en unødvendig 

administrativ byrde og virker forældet i den digitale verden i dag. Muligheden for at erstatte 

typeattesten med et overensstemmelsesmærke, der giver adgang til elektronisk lagrede 

oplysninger, letter denne byrde, samtidig med at den giver mulighed for en pålidelig sporing 

af motorer. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen tillægges beføjelse til 

gennem gennemførelsesretsakter at 

fastsætte modellen for typeattesten, 

herunder de tekniske specifikationer, der 

skal forhindre forfalskning. Til dette 

formål skal gennemførelsesretsakterne 

indeholde bestemmelser om de 

tryktekniske sikkerhedsforanstaltninger til 

beskyttelse af det papir, der anvendes for 

attesten. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 54, stk. 2, senest den [31. december 

2016]. 

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage gennemførelsesretsakter 

vedrørende modellen for typeattesten, 

herunder de tekniske specifikationer, der 

skal forhindre forfalskning, og de 

tryktekniske sikkerhedsforanstaltninger til 

beskyttelse af det papir, der anvendes til 

attesten, og en model for 

overensstemmelsesmærket og de 

oplysninger, der skal være adgang til, 

herunder de tilladte typer af elektroniske 

koder, der må anvendes til at få adgang til 

de oplysninger om motoren, der er 

omhandlet i stk. 6a. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 54, stk. 

2, senest den [31. december 2016]. 

Begrundelse 

Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage en model for overensstemmelsesmærket og de 

oplysninger, der skal være adgang til, og til at fastlægge de tilladte typer af elektroniske 

koder, der må anvendes til at få adgang til oplysninger om motoren. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Motorerne skal inden de forlader 2. Uanset om motorerne fremstilles inden 
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produktionslinjen være forsynet med den 

mærkning, der kræves i henhold til denne 

forordning. 

for eller uden for Unionen, skal de være 

forsynet med den mærkning, der kræves i 

henhold til denne forordning, inden de 

forlader produktionslinjen. Dette krav 

berører på ingen måde andre 

mærkninger, der kræves af 

medlemsstaters eller Unionens lovgivning. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. For så vidt angår motorer, der bringes 

i omsætning i henhold til artikel 32, stk. 

4a, skal den obligatoriske mærkning, hvor 

det er relevant, inkludere følgende 

sætning: “Må kun benyttes i køretøjer til 

søsætning af redningsbåde”. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til 

ved gennemførelsesretsakter at fastsætte 

modellen for den mærkning, der er 

omhandlet i stk. 1, herunder de 

obligatoriske væsentlige oplysninger. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 54, stk. 

2, senest den [31. december 2016]. 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til 

ved gennemførelsesretsakter at fastsætte 

modellen for den mærkning, der er 

omhandlet i stk. 1, herunder de 

obligatoriske væsentlige oplysninger og i 

relevant omfang de supplerende 

oplysninger, der er omhandlet i stk. 3a. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 54, 

stk. 2, senest den [31. december 2016]. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Uanset artikel 5, stk. 2 og 3, og artikel 

17, stk. 2, kan medlemsstaterne tillade 

omsætning af motorer beregnet til 

montering i maskiner, der udelukkende 

anvendes til søsætning og optagning af 

redningsbåde, som benyttes af en national 

redningstjeneste ("køretøj til søsætning af 

redningsbåde"). 

Begrundelse 

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. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Uanset artikel 5, stk. 3 og artikel 17, 

stk. 2, tillader medlemsstaterne 

omsætning af ombytningsmotorer i en 

periode på højst 15 år fra de respektive 

datoer for omsætning af trin V-motorer, 

jf. bilag III, forudsat at disse motorer: 

 a) tilhører kategori NRE eller NRS, ikke 

har en referenceeffekt på over 560 kW og 

overholder et emissionstrin, der udløb 

højst 20 år før den dato, hvor motorerne 

blev bragt i omsætning, og som er mindst 

lige så strengt som de emissionsgrænser, 

motorerne skulle opfylde, da de 

oprindeligt blev bragt i omsætning 

 b) tilhører en kategori svarende til NRE, 

NRS eller NRG i de tilfælde, hvor 
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ombytningsmotoren og den originale 

motor tilhører en motorkategori og et 

effektinterval, der ikke var underlagt krav 

om typegodkendelse på EU-niveau den 

…* 

 c) tilhører kategori RLL eller RLR og 

overholder de emissionsgrænser, 

motorerne skulle opfylde, da de 

oprindeligt blev bragt i omsætning, eller 

tilhører kategori NRE eller NRG og har 

en referenceeffekt på over 560 kW. 

 __________________ 

 * Datoen for ophævelse af direktiv 

97/68/EF. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) motorer beregnet til montering i 

køretøjer til søsætning af redningsbåde, jf. 

stk. 4a, kan bringes i omsætning 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c b nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) motorer beregnet til montering i 

køretøjer til søsætning af redningsbåde, jf. 

stk. 4b, kan bringes i omsætning 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c c (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) ombytningsmotorer, jf. stk. 4a, kan 

bringes i omsætning. 

Begrundelse 

Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter vedrørende de nærmere 

tekniske detaljer og betingelser for, hvordan ombytningsmotorer kan bringes i omsætning. 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  5b. Uanset kravene i artikel 32, stk. 4b, 

kan medlemsstaterne for så vidt angår 

motorer i kategorierne RLL og RLR og 

efter anmodning fra 

originaludstyrsfabrikanterne tillade 

omsætning af motorer i disse kategorier, 

som den …* indgår i et projekt på et 

avanceret udviklingstrin, jf. definitionen i 

artikel 2, litra t), i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2008/57/EF1a, og 

overholder kravene i ethvert 

emissionstrin, der går forud for det trin, 

som er gældende på det tidspunkt, hvor de 

bringes i omsætning, i tilfælde hvor 

anvendelsen af ombytningsmotorer, der 

opfylder kravene i det nye trin, ville 

medføre uforholdsmæssigt store 

omkostninger. Hver medlemsstat sender 

en liste over relevante projekter, der 

befinder sig på et avanceret 

udviklingstrin, til Kommissionen senest 

den …**. 

 –––––––––––––––––– 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/57/EF af 17. juni 2008 om 

interoperabilitet i jernbanesystemet i 

Fællesskabet (EUT L 191 af 18.7.2008, s. 
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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. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Er fabrikanten ikke på de godkendende 

myndigheders anmodning i stand til at 

efterprøve kravene til motorens mærkning, 

jf. artikel 31, kan godkendelsen af den 

tilsvarende motortype eller motorfamilie i 

henhold til dette direktiv inddrages. I så 

fald foretages underretning efter 

proceduren i artikel 36, stk. 4. 

4. Er fabrikanten ikke på de godkendende 

myndigheders anmodning i stand til at 

efterprøve kravene til motorens mærkning, 

jf. artikel 31, kan godkendelsen af den 

tilsvarende motortype eller motorfamilie i 

henhold til dette direktiv inddrages. I så 

fald foretages underretning efter 

proceduren i artikel 37, stk. 4. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har blot til formål at rette en redaktionel fejl i Kommissionens forslag. 

Underretning skal foretages efter proceduren i artikel 37, stk. 4. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Er en fabrikant, der har fået udstedt en 

EU-typegodkendelse, nødsaget til i 

overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i 

forordning (EF) nr. 765/2008 at 

tilbagekalde motorer, der er bragt i 

omsætning, uanset om de er monteret i 

maskiner eller ej, da motorerne udgør en 

alvorlig overtrædelse af denne forordning 

med hensyn til beskyttelsen af miljøet, skal 

denne straks underrette den godkendende 

myndighed, der har udstedt EU-

1. Er en fabrikant, der har fået udstedt en 

EU-typegodkendelse, nødsaget til i 

overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i 

forordning (EF) nr. 765/2008 at 

tilbagekalde motorer, der er bragt i 

omsætning, uanset om de er monteret i 

maskiner eller ej, da motorerne udgør en 

overtrædelse af denne forordning med 

hensyn til beskyttelsen af miljøet og 

folkesundheden, skal denne straks 

underrette den godkendende myndighed, 
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typegodkendelse af motoren. der har udstedt EU-typegodkendelse af 

motoren. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Fabrikanten skal give 

originaludstyrsfabrikanter adgang til alle 

relevante oplysninger og nødvendige 

instrukser, der er beregnet til slutbrugeren, 

idet disse navnlig skal beskrive særlige 

betingelser for eller begrænsninger med 

hensyn til brugen af en motor. 

3. Fabrikanten skal give 

originaludstyrsfabrikanter og efter 

anmodning enhver anden tredjepart 
adgang til alle relevante oplysninger og 

nødvendige instrukser, der er beregnet til 

slutbrugeren, idet disse navnlig skal 

beskrive særlige betingelser for eller 

begrænsninger med hensyn til brugen af en 

motor. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Uanset kravene i stk. 3 skal fabrikanter 

give originaludstyrsfabrikanter adgang til 
værdien af kuldioxidemissioner (CO2), der 

bestemmes under EU-

typegodkendelsesproceduren, og give 

fabrikanterne af oprindeligt udstyr instruks 

om at videregive disse oplysninger til 

slutbrugeren af de maskiner, hvori motoren 

skal installeres. 

4. Uanset kravene i stk. 3 skal fabrikanter 

gøre værdien af kuldioxidemissioner 

(CO2), der bestemmes under EU-

typegodkendelsesproceduren, offentligt 

tilgængelig og give 

originaludstyrsfabrikanterne instruks om at 

videregive disse oplysninger til 

slutbrugeren af de maskiner, hvori motoren 

skal installeres. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU ' s centrale administrative platform og Udveksling af data og oplysninger 
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database gennem informationssystemet for det 

indre marked 

Begrundelse 

Anvendelsen af det veletablerede informationssystem for det indre marked sparer 

omkostninger og begrænser unødige administrative bestræbelser i forhold til etableringen af 

en ny digital platform. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen skal oprette EU ' s 

centrale administrative digitale platform 

til udveksling af data og oplysninger i 

forbindelse med EU-typegodkendelser i 

elektronisk format. Platformen skal 

anvendes til udveksling af data og 

oplysninger mellem de godkendende 

myndigheder eller mellem de godkendende 

myndigheder og Kommissionen, der 

foregår inden for rammerne af denne 

forordning. 

1. Udvekslingen af data og oplysninger 

mellem de godkendende myndigheder eller 

mellem de godkendende myndigheder og 

Kommissionen inden for rammerne af 

denne forordning skal foregå via 

informationssystemet for det indre 

marked (IMI), der er oprettet i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1024/20121a. 

 __________________ 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. 

oktober 2012 om administrativt 

samarbejde via informationssystemet for 

det indre marked og om ophævelse af 

Kommissionens beslutning 2008/49/EF 

("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 1). 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Vedtagelsen heraf vil 

nødvendiggøre en ændring af alle 

henvisninger til "EU's centrale 

administrative platform" eller "platform" 

til "informationssystemet for det indre 

marked" eller "IMI" i hele teksten.) 
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Begrundelse 

Anvendelsen af det veletablerede informationssystem for det indre marked sparer 

omkostninger og begrænser unødige administrative bestræbelser i forhold til etableringen af 

en ny digital platform. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EU ' s centrale administrative digital 

platform skal også omfatte en database, 

hvor alle oplysninger af relevans for EU-

typegodkendelser, der meddeles i henhold 

til dette regulativ, indsamles centralt og 

stilles til rådighed for de godkendende 

myndigheder og Kommissionen. 

Databasen skal forbinde nationale 

databaser til EU’s centrale database, når 

det er aftalt med de pågældende 

medlemsstater. 

2. Alle oplysninger af relevans for EU-

typegodkendelser, der meddeles i henhold 

til dette regulativ, skal indsamles centralt 

og stilles til rådighed for de godkendende 

myndigheder og Kommissionen via IMI. 

Nationale databaser skal forbindes med 

IMI, når det er aftalt med de pågældende 

medlemsstater. 

Begrundelse 

Anvendelsen af det veletablerede informationssystem for det indre marked sparer 

omkostninger og begrænser unødige administrative bestræbelser i forhold til etableringen af 

en ny digital platform. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Efter gennemførelsen af stk. 1 og 2, 

skal Kommissionen udvide EU ' s centrale 

administrative digital platform med 

moduler, der skal muliggøre: 

3. Kommissionen sikrer, at IMI muliggør: 

Begrundelse 

Anvendelsen af det veletablerede informationssystem for det indre marked sparer 
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omkostninger og begrænser unødige administrative bestræbelser i forhold til etableringen af 

en ny digital platform. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til 

ved gennemførelsesretsakter at vedtage 

detaljerede tekniske krav og procedurer, 

der er nødvendige for oprettelsen af EU ' 

s centrale administrative platform og 

database som omhandlet i denne artikel. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

54, stk. 2, senest den [31. december 2016]. 

udgår 

Begrundelse 

IMI er allerede veletableret, og der er ikke behov for yderligere præciseringer ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 46 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 [...] udgår 

Begrundelse 

Det er ikke muligt at foretage egenprøvning af motorer. Det er udelukkende muligt med 

hensyn til prøvning af maskiner eller køretøjer. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 55 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 55a 

 Finansiel støtte til retrofit 

 1. Medlemsstaterne kan med forbehold 

for ikrafttrædelse af 

gennemførelsesforanstaltninger til denne 

forordning træffe bestemmelser om 

finansielle incitamenter til retrofit af 

ibrugtagne motorer, der ikke overholder 

denne forordnings krav, med det formål at 

opfylde de emissionsgrænseværdier, der 

er fastsat i bilaget for den motortype, der 

skal retrofittes. 

 2. De i stk. 1 nævnte finansielle 

incitamenter må for hver motortype ikke 

overstige merudgiften til det tekniske 

udstyr, der skal sikre overholdelse af 

emissionsgrænserne i det relevante bilag, 

inklusive udgiften til montering på 

motoren. 

Begrundelse 

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 

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. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 56 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 56a 

 Ændring af forordning (EU) nr. 

1024/2012 

 Følgende punkt tilføjes i bilaget til 
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Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1024/20121a: 

 "8a. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 20xx/xx af xx om 

krav vedrørende emissionsgrænser og 

typegodkendelser af forbrændingsmotorer 

til mobile ikke-vejgående maskiner *+: 

artikel 42. 

 * EUT L XX, xx.xx.xxxx, s. x." 

 ______________ 

 + OJ: please insert the reference number 

and date for the regulation and complete 

footnote details. 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. 

oktober 2012 om administrativt 

samarbejde via informationssystemet for 

det indre marked og om ophævelse af 

Kommissionens beslutning 2008/49/EF 

("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 1). 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at dette berører bestemmelserne i 

kapitel II og III, og inden datoerne for, 

hvornår de i bilag III omhandlede motorer 

bringes i omsætning, ugyldiggør denne 

forordning ikke nogen EU-

typegodkendelse. 

1. Uden at dette berører bestemmelserne i 

kapitel II og III, og inden datoerne for, 

hvornår de i bilag III omhandlede motorer 

bringes i omsætning, ugyldiggør denne 

forordning ikke nogen EU-

typegodkendelse eller -undtagelse. 

Begrundelse 

Ikke kun de EU-typegodkendelser, der meddeles i henhold til direktiv 97/68/EF, men også de 

undtagelser, der er indrømmet i henhold til dette direktiv, bør forblive gyldige. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 
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Artikel 57 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De godkendende myndigheder kan 

fortsat meddele typegodkendelser i 

overensstemmelse med den gældende 

lovgivning på datoen for ikrafttrædelsen af 

denne forordning, indtil de obligatoriske 

datoer for EU-typegodkendelse af motorer, 

der er omhandlet i bilag III. 

2. De godkendende myndigheder kan 

fortsat meddele typegodkendelser og 

undtagelser i overensstemmelse med den 

gældende lovgivning på datoen for 

ikrafttrædelsen af denne forordning, indtil 

de obligatoriske datoer for EU-

typegodkendelse af motorer, der er 

omhandlet i bilag III. 

Begrundelse 

I perioden mellem ophævelsen af direktiv 97/68/EF og de obligatoriske datoer for trin V bør 

det ikke kun fortsat være muligt at udstede en EU-typegodkendelse i henhold til direktiv 

97/68/EF, men også at indrømme de gældende undtagelser. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med forbehold af artikel 5, stk. 3, og 

artikel 17, stk. 2, kan overgangsmotorer og, 

hvor det er relevant, de maskiner, hvori 

disse overgangsmotorer er monteret, fortsat 

bringes i omsætning i overgangsperioden 

på betingelse af, at den maskine, som 

overgangsmotoren er monteret i, har en 

produktionsdato, der ligger før 1 år efter 

begyndelsen af overgangsperioden. 

5. Med forbehold af artikel 5, stk. 3, og 

artikel 17, stk. 2, kan overgangsmotorer og, 

hvor det er relevant, de maskiner, hvori 

disse overgangsmotorer er monteret, fortsat 

bringes i omsætning i overgangsperioden 

på betingelse af, at den maskine, som 

overgangsmotoren er monteret i, har en 

produktionsdato, der ligger før 18 måneder 

efter begyndelsen af overgangsperioden 

med forbehold af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2008/57/EF1a og 

Kommissionens forordning (EU) nr. 

1302/20141b. 

 ______________ 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/57/EF af 17. juni 2008 om 

interoperabilitet i jernbanesystemet i 

Fællesskabet (omarbejdning) (EUT L 191 

af 18.7.2008, s. 1). 



 

RR\1074318DA.doc 41/88 PE557.123v02-00 

 DA 

 1bKommissionens forordning (EU) 

nr. 1302/2014 af 18. november 2014 om 

en teknisk specifikation for 

interoperabilitet gældende for lokomotiver 

og rullende materiel til passagertog i 

delsystemet Rullende materiel til 

jernbanesystemet i Den Europæiske 

Union (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 228). 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For motorer af kategori NRE skal 

medlemsstaterne tillade en forlængelse af 

overgangsperioden og den 12-måneders 

periode, der er nævnt i første afsnit, med 

yderligere 12 måneder for 

originaludstyrsfabrikanter med en samlet 

årlig produktion på under 50 enheder af 

mobile ikke-vejgående maskiner udstyret 

med forbrændingsmotorer. Med henblik på 

beregningen af den samlede årlige 

produktion som omhandlet i dette stykke 

skal alle originaludstyrsfabrikanter, som 

kontrolleres af samme fysiske eller 

juridiske person, anses for at være en og 

samme originaludstyrsfabrikant. 

For motorer af kategori NRE skal 

medlemsstaterne tillade en forlængelse af 

overgangsperioden og den 18-måneders 

periode, der er nævnt i første afsnit, med 

yderligere 12 måneder for 

originaludstyrsfabrikanter med en samlet 

årlig produktion på under 80 enheder af 

mobile ikke-vejgående maskiner udstyret 

med forbrændingsmotorer. Med henblik på 

beregningen af de lofter, der er omhandlet 

i dette stykke, skal alle 

originaludstyrsfabrikanter, som 

kontrolleres af samme fysiske eller 

juridiske person, anses for at være en og 

samme originaludstyrsfabrikant. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt) 

  

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For motorer af kategori NRE, der 

anvendes i mobilkraner, skal 

medlemsstaterne tillade en forlængelse af 

overgangsperioden med yderligere 12 

måneder. 
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Begrundelse 

Mobilkraner er underlagt stramme dimensionsbegrænsninger, når de transporteres på vejene, 

og de produceres i relativt små mængder af forskellige modeller, og hver af disse sælges i 

meget små mængder. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Kommissionen tillægges beføjelse til 

at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 55 

vedrørende metoder til vurdering af den 

årlige produktion for 

originaludstyrsfabrikanter, der ansøger 

om den forlængelse, som er fastsat i andet 

afsnit i stk. 5 i denne artikel. Disse 

delegerede retsakter vedtages senest den 

[31. december 2016]. 

Begrundelse 

Misbrug af den forlængelse, der er fastsat i artikel 57, stk. 5, andet afsnit, skal undgås. De 

typegodkendende myndigheder bør derfor have passende og ensartede metoder til at vurdere 

originaludstyrsfabrikanternes årlige produktion. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a. Uanset artikel 5, stk. 3, artikel 17, stk. 

2, artikel 21 kan medlemsstaterne for en 

periode, der ikke overskrider 10 år fra den 

relevante dato for, hvornår trin V-motorer 

kan bringes i omsætning, jf. bilag III, give 

tilladelse til at bringe motorer af kategori 

RLL med en maksimal nettoeffekt på over 

2000 kW, der skal monteres i lokomotiver, 

som udelukkende kører på et teknisk 

isoleret jernbanenet på 1520 mm, i 
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omsætning, selv om de ikke overholder 

emissionsgrænserne i bilag II. I løbet af 

denne periode skal de motorer, der 

bringes i omsætning, som minimum 

overholde de emissionsgrænser, som 

motorer, der blev bragt i omsætning den 

31. december 2011, skulle opfylde. 

Medlemsstaternes godkendende 

myndigheder skal meddele EU-

typegodkendelse og give tilladelse til, at 

sådanne motorer bringes i omsætning. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 59 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen skal senest den 31. 

december 2020 forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om: 

1. Kommissionen skal senest den 31. 

december 2020 forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om:  

a) vurderingen af potentielle yderligere 

reduktioner af forurenende emissioner på 

grundlag af tilgængelige teknologier og en 

cost/benefit analyse 

a) vurderingen af potentielle yderligere 

reduktioner af forurenende emissioner på 

grundlag af tilgængelige teknologier og en 

cost/benefit analyse samt en vurdering af 

medlemsstaternes fremskridt med hensyn 

til deres emissionsreduktionsforpligtelser i 

henhold til direktiv 2001/81/EF. 

Rapporten skal navnlig indeholde en 

vurdering af de teknologiske og 

økonomiske muligheder for at tilføje 

grænseværdier for partikelantal (PN) til 

de NRMN-kategorier, for hvilke der ikke 

er fastsat nogen sådan værdi i bilag II til 

denne forordning, samt at fastsætte lavere 

PN-grænseværdier for alle kategorier på 

linje med dem, der er fastsat for tunge 

køretøjer (Euro VI) i direktiv 2005/55/EF. 

Rapporten skal endvidere behandle 

spørgsmålet om revision af 

emissionsgrænserne for kulbrinte (HC), 

herunder   

 - A-faktoren for helt og delvist gasdrevne 

motorer inden for rammerne af en 

klimaneutral drift i sammenligning med 
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dieseldrevne motorer 

 

b) identifikation af potentielt relevante 

forurenende former, som ikke på 

nuværende tidspunkt er omfattet af denne 

forordning. 

b) identifikation af potentielt relevante 

forurenende former, som ikke er omfattet 

af denne forordning. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 59 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen skal senest den 31. 

december 2025 forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om: 

2. Kommissionen skal senest den 31. 

december 2025 forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om: 

a) anvendelsen af 

undtagelsesbestemmelserne, jf. artikel 32, 

stk. 3 og 4 

a) anvendelsen af 

undtagelsesbestemmelserne, jf. artikel 32, 

stk. 3 og 4 

b) overvågningen af resultaterne af de 

emissionsprøvninger, der er fastsat i 

artikel 18, og konklusionerne heraf. 

b) overvågningen af resultaterne af de 

emissionsprøvninger, der er fastsat i artikel 

18, og konklusionerne heraf, samt en 

evaluering af muligheden for at indføre 

PEMS-prøvninger 

 b a) overvågning af de i artikel 23 og 24 

omtalte prøvninger med henblik på EU-

typegodkendelse med særlig fokus på at 

evaluere, om disse prøvninger svarer til 

betingelserne for normal motorbrug. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 59 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporterne i stk. 1 og 2 udarbejdes på 

grundlag af en høring af de relevante 

berørte parter og skal tage hensyn til de 

gældende, tilknyttede europæiske og 

internationale standarder. Rapporten 

ledsages om fornødent af 

3. Rapporterne i stk. 1 og 2 skal: 
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lovgivningsforslag. 

 a) udarbejdes på grundlag af en høring af 

de relevante berørte parter 
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 b) tage hensyn til de gældende, tilknyttede 

EU-standarder og internationale 

standarder samt 

 c) om fornødent ledsages af 

lovgivningsforslag. 

 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 59 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 59a 

 Ændring af forordning (EU) nr. 167/2013 

 I artikel 19, stk. 3, indsættes følgende 

afsnit: 

 “I forbindelse med markedsføring, 

registrering og ibrugtagning af traktorer i 

kategori T2, T.4.1 og C2, betragtes 

motorer, som opfylder kravene i trin IIIB, 

som overgangsmotorer som defineret i 

artikel 3, stk. 30, i forordning (EU) 

XX/20151a. 

 ________________ 

 1a Forordning (EU) XX/2015, artikel 3, 

stk. 30.ˮ 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Bilag I – tabel I-5 

 

 

Kommissionens forslag 

 

Tabel I-5: Underkategorier af motorkategori IWP, jf. artikel 4, punkt 5 

Kategori Tændin

gstype 
Hastighed

stilstand 
Effekt (kW) Underkate

gori 

Referenceef

fekt 
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IWP alle 

variabel 

37≤P<75 IWP-v-1 

Maksimal 

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 

Mærkenetto

effekt 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Ændringsforslag 

 

Kategori 
Tændin

gstype 
Driftshastighe

d 
Slagvolumen Effekt (kW) 

Underkate

gori 
Referenceeffekt 

IWP alle 

variabel 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-v-1 
Maksimal 

nettoeffekt 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0.9≤slagv.<1.

2 

< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1.2≤slagv.<3.

5 

< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3.5≤slagv.<7.

0 

< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

alle P≥600 IWP-v-10 

konstant 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Mærkenettoeffek

t 

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≤slagv.<3. < 300 IWP-c-6 
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5 300≤P<600 IWP-c-7 

3.5≤slagv.<7.

0 

< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

alle P≥600 IWP-c-10 
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Forslag til forordning 

Bilag I – tabel I -6 

 

Kommissionens forslag 

 

Kategori Tændin

gstype  
Hastighed

stilstand 

Effekt (kW) Underkate

gori 

Referenceef

fekt 

IWA alle 

variabel 
560≤P<1000 IWA-v-1 Maksimal 

nettoeffekt P≥1000 IWA-v-2 

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

effekt 

 

Ændringsforslag 

 

Kategori 
Tændin

gstype 
Driftshastighe

d 
Slagvolumen Effekt (kW) 

Underkatego

ri 

Referenceeffe

kt 

IWA alle variabel 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Maksimal 

nettoeffekt 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0.9≤slagv.<1.2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1.2≤slagv.<3.5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3.5≤slagv.<7.0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 
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alle P ≥ 600 IWA-v-10 

konstant 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Mærkenettoeff

ekt 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0.9≤slagv.<1.2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1.2≤slagv.<3.5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3.5≤slagv.<7.0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

alle P ≥ 600 IWA-c-10 
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Forslag til forordning 

Bilag II - overskrift 1 - tabel II -1 

 

Kommissionens forslag 

Tabel II-1: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori NRE, jf. artikel 4, nr. 1  

Emissionst

rin 

Motorun

derkateg

ori 

Effektinterva

l 

Motortæ

ndingsty

pe 

CO HC NOx Partikel

masse  

PN A 

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

Trin V 
NRE-v-1 

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

Trin V 
NRE-v-2 

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

1,10 

Trin V 
NRE-v-3 

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

Trin V 
NRE-v-4 

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

Trin V 
NRE-v-5 

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

1,10 

Trin V 
NRE-v-6 

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

1,10 

Trin V 
NRE-v-7 

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

6,00 

1) 0,6 for luftkølede motorer med direkte indsprøjtning, der kan håndstartes 
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Ændringsforslag 

Tabel II-1: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori NRE, jf. artikel 4, punkt 1  

Emissionst

rin 

Motorunderk

ategori 

Effektinter

val 

Motortænd

ingstype 

CO HC NOx Partikel

masse  

PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

Trin V 
NRE-v-1 

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

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

Trin V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

Trin V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Trin V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Trin V 
NRE-v-5 

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

1,10 

Trin V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

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

1,10 

Trin V 
NRE-v-7 

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

6,00 

1) 0,6 for luftkølede motorer med direkte indsprøjtning, der kan håndstartes 
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BEGRUNDELSE 

Indledning 

Ordføreren glæder sig i princippet over Kommissionens forslag til forordning, der frem for alt 

har til formål at bidrage til at håndtere den bekymring for folkesundheden, som er opstået 

efter, at undersøgelser har vist, at ultrafine partikler er kræftfremkaldende stoffer. Derudover 

tager det sigte på generelt at forbedre luftkvaliteten og skabe et marked uden barrierer, ikke 

kun inden for EU, men også med vores vigtigste handelspartnere i hele verden. Den trinvise 

fremgangsmåde, hvor der opdeles efter motorstørrelse og maskintyper, muliggør en 

gnidningsløs indførelse for de industrier, som er berørt af de nye krav, og tager samtidig 

hensyn til den brede vifte af maskiner og motorer.  

I dag opfylder flere byområder i EU ikke luftkvalitetsstandarderne fuldt ud. Dette problem 

vokser i takt med, at flere mennesker får lyst til at bo i byområder. Sektoren for mobile ikke-

vejgående maskiner er en af flere sektorer, der bidrager til forurenende emissioner i form af 

gasser eller partikler. For personbiler og lette og tunge erhvervskøretøjer er ambitiøse 

programmer ved at blive udarbejdet for at reducere både CO2 og forurenende emissioner. 

Dette er også tilfældet for fyringsanlæg og industrielle emissioner. Selv om sektoren for 

mobile ikke-vejgående maskiner er meget mindre end de andre kilder, der er nævnt ovenfor, 

og de forskellige trin op til trin IV gav mulighed for at reducere emissionerne drastisk, 

risikerer dens bidrag at blive opvejet, medmindre der tages et tilsvarende skridt fremad for at 

bidrage til at forbedre luftkvaliteten. Mobile ikke-vejgående maskiner udleder ifølge 

Kommissionens oplysninger 15 % af alle NOx-emissioner og 5 % af alle partikelmissioner i 

EU. For at løse dette problem foreslår Kommissionen at fastsætte strengere standarder for de 

fleste af de motorer, der allerede er omfattet af anvendelsesområdet for det gældende direktiv 

97/68/EF, og at udvide omfanget af anvendelsesområdet til også at omfatte nye 

motoreffektområder, forbrændingstyper og anvendte brændstoffer samt en række nye 

maskinkategorier for at undgå smuthuller i lovgivningen. Ud over de indlysende og ønskelige 

miljømæssige og sundhedsmæssige fordele for vores borgere har dette den yderligere fordel, 

at der for industrien og brugerne af maskinerne skabes et harmoniseret indre marked, og 

handel og konkurrenceevne fremmes, hvilket med tiden ligeledes vil gøre miljølovgivning til 

en forretningsmulighed.  

 

Ved at vælge løsningsmodel 4 tager Kommissionen sigte på at forene det bedste fra alle 

muligheder: Tilpasning til de amerikanske normer, når disse er strengere end EU's normer, og 

til vejsektorens ambitionsniveau, hvor de nuværende ambitioner i forbindelse med mobile 

ikke-vejgående maskiner halter bagefter, og forbedrede overvågningsbestemmelser, når dette 

er relevant. 

Teknologiske fremskridt kan retfærdiggøre strengere regulering, uden at der lægges unødigt 

pres på fremstillingsindustrien. Den teknologi, der er nødvendig for at efterkomme de nye 

foreslåede standarder, er i vid udstrækning udviklet i andre sektorer og kan overføres og 

tilpasses til de særlige forhold ved de pågældende sektorer for mobile ikke-vejgående 

maskiner. Denne tilpasningskurs er endnu ikke fuldendt, og dette er årsagen til, at visse 

motorer ikke er omfattet af de mest ambitiøse mål, der er fastlagt i de fleste tilfælde. 

Effekten ved at skabe et indre marked vil også have en fordel i en langt større sammenhæng. 
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Det vil i høj grad lette og øge udenrigshandlen med andre udviklede industrialiserede 

økonomier, især USA, men sandsynligvis også med regioner og byer, hvor luftforurening er et 

problem. 

Bemærkninger 

Denne betænknings primære mål er at finde en rimelig balance mellem sundheds- og 

miljøbekymringer som foreslået af Kommissionen og konkurrenceevnen i EU's 

fremstillingsindustri og de hermed forbundne arbejdspladser og den hermed forbundne 

knowhow. Vores borgeres sundhed og sikkerhed er et centralt element i forslaget, navnlig 

sundheden og sikkerheden for de personer, der hver dag arbejder med de i forslaget 

omhandlede maskiner, eftersom de er særligt udsatte for forurenende emissioner. For så vidt 

angår konkurrenceaspekterne mener ordføreren, at SMV'er, som skaber mange arbejdspladser, 

kan være sårbare, og at de følgelig bør gives visse fordele. 

Et andet vigtigt mål bør være at tilbyde industrien en langsigtet planlægningssikkerhed og 

stabile lovgivningsmæssige rammer. I den forbindelse giver valget af dette nye 

lovgivningsmæssige instrument i form af en forordning en klar fordel i forhold til et direktiv, 

hvor det tager tid at gennemføre det i national lovgivning, og hvor der er risiko for forskellige 

fortolkninger. Med disse mål for øje har ordføreren foreslået en række ændringer: 

· Det er tilrådeligt at begrænse de administrative forpligtelser til et minimum. Lovgivning 

og andre formaliteter skal udvikle sig i takt med den digitale tidsalder, og der bør drages 

fordel heraf med henblik på at mindske bureaukrati og omkostningerne i forbindelse 

hermed. Følgelig kan typeattestens format og form forenkles og være let tilgængelig i en 

passende database.  

· Ifølge samme logik om effektivitet og omkostningsbesparelser foretrækker ordføreren at 

gøre brug af det allerede eksisterende informationssystem for det indre marked, som har 

en klar fordel i forhold til at skabe et nyt administrativt system.  

· Muligheden for at udskifte motorer med andre motorer med mindst samme 

emissionstrin som i det nuværende direktiv 97/68/EF bør bevares. Ordføreren vil 

imidlertid foretrække at begrænse denne mulighed til visse kategorier af maskiner på en 

differentieret måde og på baggrund af flere faktorer, såsom længere gennemsnitlig 

levetid, kapitalisering af investeringer og teknologisk udvikling. Denne mulighed bør 

endvidere også være tidsbegrænset afhængigt af kategorierne og effektklasserne.  

Ordføreren er også bekymret over de mulige konflikter i jernbanesektoren. Den etårige 

periode, der er omhandlet i artikel 57, stk. 5, i forslaget kan være i strid med de forpligtelser 

og procedurer, der skal følges ved de godkendelsesprocedurer, som er fastlagt i direktiv 

2008/57/EF (interoperabilitetsdirektivet) og forordning nr. 1302/2014. Derfor opfordrer 

ordføreren Kommissionen og medlemsstaterne til at undgå at skabe en konflikt på grund af 

potentielt modstridende bestemmelser. I betragtning af disse særlige krav med hensyn til 

forpligtelser bør der gives mulighed for udskiftningsmotorer og en tidsplan for indførelse.  

Der er som anført ovenfor blevet indrømmet en generel forlængelse af overgangsperioden 

med seks måneder og i visse tilfælde endnu længere. 
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Når Kommissionen overvejer yderligere revision af anvendelsesområdet for denne 

forordning, opfordres den til at overveje at medtage flere kategorier af smalsporede traktorer i 

denne forordnings anvendelsesområde, da dette efter ordførerens mening er mere 

hensigtsmæssigt, navnlig i lyset af den økonomisk uholdbare tidsplan for trin IV og V for 

disse traktorer. 

For så vidt angår fartøjer til transport ad indre vandveje er Kommissionens forslag meget 

ambitiøst og kan skabe en uforholdsmæssig stor byrde for industrien, som skal dække sine 

udviklingsomkostninger gennem de nogle få hundrede maskiner eller mindre, som produceres 

pr. år. Ordføreren går ind for en noget blødere tilgang til de tungere kategorier, som samtidig 

udgør langt den største gruppe, af motorer i fartøjer til transport ad indre vandveje, som 

kombinerer genindsættelsen af denne transportform som en energieffektiv og miljøvenlig 

transportform med den nødvendige økonomiske bæredygtighed.  
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KORT BEGRUNDELSE 

Baggrund for Kommissionens forslag 

Dette lovforslag har til formål at beskytte miljøet og sikre et velfungerende indre marked for 

motorer til mobile ikke-vejgående maskiner.  Det dækker en bred vifte af 

forbrændingsmotorer, der monteres i en lang række forskellige typer maskiner, lige fra småt 

håndholdt udstyr til maskiner til byggeri og generatorsæt, motorvogne, lokomotiver og 

fartøjer til sejlads ad indre vandveje.  En vellykket gennemførelse af denne forordning vil give 

betydelige miljømæssige gevinster takket være begrænsningen af emissioner fra de nye 

motorer, der på sigt vil erstatte de gamle, mere forurenende motorer.   

Forslaget sigter mod at bidrage til at forbedre EU-industriens konkurrenceevne og sænke 

risikoen for markedsforvridning ved at forenkle typegodkendelseslovgivningen, forbedre 

gennemsigtigheden og mindske de administrative byder. Derudover fjerner forslaget 

hindringer for ekstern handel og reducerer de reguleringsmæssige barrierer ved at bringe EU's 

og USA's emissionskrav på linje med hinanden.   

EU-industriens konkurrenceevne 

 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og støtter fuldt ud dets mål. Flere 

tilpasninger vil dog være nødvendige for fuldt at sikre, at denne forordning kan bidrage til 

EU-industriens konkurrenceevne i denne sektor.  

Ordføreren søger i sit udkast til udtalelse at afbalancere forslaget og opnå tilstrækkelig 

fleksibilitet for at sikre, at fabrikanterne kan overholde miljøkravene, uden at det hæmmer 

EU's konkurrenceevne.  De forslåede ændringer vil hjælpe fabrikanterne betydeligt, når de 

skal tilpasse sig de nye miljøkrav, uden at sænke dem.  

I lyset af ovenstående forslår ordføreren at forlænge den overgangsperiode, som foreslås i 

forslaget, med seks måneder.  Yderligere undtagelser foreslås for fabrikanter, der fremstiller 

under 100 maskiner om året, idet disse fabrikanter oftest er SMV'er.  Ordføreren mener 

desuden, at det i klart definerede tilfælde bør være tilladt at anvende udskiftningsmotorer.  

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Hensigten med denne forordning er at 

fastlægge harmoniserede regler for EU-

typegodkendelse af motorer til montering i 

mobile ikke-vejgående maskiner med 

henblik på at sikre det indre markeds 

funktion. Der bør til dette formål fastsættes 

nye emissionsgrænseværdier for at afspejle 

de teknologiske fremskridt og sikre 

konvergens med Unionens politikker i den 

vejgående sektor for således at opfylde 

EU’s mål for luftkvalitet og nedbringe 

emissionerne fra mobile ikke-vejgående 

maskiner, hvilket således vil føre til et 

mere hensigtsmæssigt forhold mellem 

emissioner fra maskiner og fra vejgående 

køretøjer. Anvendelsesområdet for EU-

lovgivningen på dette område bør udvides 

med henblik på at gøre markedet mere 

harmoniseret på EU-niveau og 

internationalt niveau samt minimere 

risikoen for markedsforvridninger. 

Desuden er formålet med denne 

forordning at forenkle de nuværende 

lovgivningsmæssige rammer, herunder 

foranstaltninger til at forenkle de 

administrative procedurer og forbedre de 

generelle vilkår for håndhævelse, bl.a. ved 

at stramme reglerne om 

markedsovervågning. 

(6) Hensigten med denne forordning er at 

fastlægge harmoniserede regler for EU-

typegodkendelse af motorer til montering i 

mobile ikke-vejgående maskiner med 

henblik på at sikre det indre markeds 

funktion. Der bør til dette formål fastsættes 

nye emissionsgrænseværdier for at afspejle 

de teknologiske fremskridt og sikre 

konvergens med Unionens politikker i den 

vejgående sektor for således at opfylde 

EU’s mål for luftkvalitet og nedbringe 

emissionerne fra mobile ikke-vejgående 

maskiner, hvilket således vil føre til et 

mere hensigtsmæssigt forhold mellem 

emissioner fra maskiner og fra vejgående 

køretøjer. Medlemsstaterne bør aktivt 

støtte disse målsætninger gennem 

nationale ordninger, der opfordrer 

brugere til at skifte udstyr, og således 

gradvis reducere andelen af de mest 

forurenende gamle mobile ikke-vejgående 

maskiner. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Anvendelsesområdet for EU-

lovgivningen på dette område bør udvides 

med henblik på at gøre markedet mere 

harmoniseret på EU- og internationalt 

niveau samt mindske risikoen for 

markedsforvridninger. Desuden er 

formålet med denne forordning at 
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forenkle de nuværende 

lovgivningsmæssige rammer, herunder 

foranstaltninger til at forenkle de 

administrative procedurer og forbedre de 

generelle vilkår for håndhævelse, bl.a. ved 

at stramme reglerne om 

markedsovervågning. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) For at kunne garantere et optimalt 

beskyttelsesniveau for personer, der 

arbejder tæt på maskiner, og for at holde 

den kumulative eksponering af personer, 

der arbejder tæt på flere forskellige 

former for mobile maskiner og udstyr, så 

lav som muligt, bør der anvendes 

avanceret teknologi for at mindske 

emissionerne. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Det bør være tilladt at bringe motorer i 

omsætning i medlemsstaterne, når de er i 

overensstemmelse med og er omfattet af 

anvendelsesområdet for de nye regler om 

emissionsgrænser og EU-typegodkendelse; 

disse motorer må ikke være underkastet 

noget andet nationalt emissionskrav. 

Medlemsstater, der meddeler godkendelse, 

bør træffe de nødvendige 

kontrolforanstaltninger for at sikre 

identifikation af de motorer, der 

fremstilles under hver EU-

(20) Det bør være tilladt at bringe motorer i 

omsætning i medlemsstaterne, når de er i 

overensstemmelse med og er omfattet af 

anvendelsesområdet for de nye regler om 

emissionsgrænser og EU-typegodkendelse; 

disse motorer må ikke være underkastet 

noget andet nationalt emissionskrav, for at 

kunne blive bragt i omsætning. 

Medlemsstater, der meddeler godkendelse, 

bør træffe kontrolforanstaltninger, når 

omstændighederne kræver det, for import 

og udbud af motorer på Unionens 
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typegodkendelse. marked, så det sikres, at de er i 

overensstemmelse med de EU-

typegodkendelser, der kræves i hvert 

enkelt tilfælde. Dette bør ikke være til 

hinder for, at medlemsstaterne kan 

tilskynde eller begrænse brugen af 
motorer, der er bragt i omsætning, 

forudsat at de valgte metoder ikke er 

diskriminerende, og at de er objektivt 

begrundet.  

Begrundelse 

Identifikationen af motortyper, som kommer ind på EU's marked, bør ske ved importen. Dette 

er den sikreste, mest effektive og billigste måde at identificere og kontrollere alle motortyper 

på. En overensstemmelse med EU-standarder kan kontrolleres ved hjælp af ledsagende 

importdokumenter. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Der bør indrømmes et begrænset antal 

undtagelser til at imødekomme de 

specifikke behov i tilknytning til væbnede 

styrker, logistiske forsyningsforhold, 

afprøvning af prototyper og anvendelsen af 

materiel i eksplosiv atmosfære. 

(21) Der bør indrømmes et begrænset antal 

undtagelser til at imødekomme de 

specifikke behov i tilknytning til væbnede 

styrker, logistiske forsyningsforhold, 

afprøvning af prototyper, 

udskiftningsmotorer og anvendelsen af 

materiel i eksplosiv atmosfære. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Som følge heraf bør FN/ECE-

regulativerne og ændringerne hertil, som 

Unionen har stemt for eller som Unionen 

har tiltrådt i medfør af beslutning 

97/836/EF, anerkendes som ligestillede 

(25) Som følge heraf bør FN/ECE-

regulativerne og ændringerne hertil, som 

Unionen har stemt for eller som Unionen 

har tiltrådt i medfør af beslutning 

97/836/EF, anerkendes som ligestillede 
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med EU-typegodkendelser, der er meddelt 

i henhold til denne forordning. 

Kommissionen bør derfor have beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter med 

henblik på at fastsætte, hvilke FN/ECE-

regulativer der finder anvendelse på EU-

typegodkendelser. 

med EU-typegodkendelser, der er meddelt 

i henhold til denne forordning. For at 

bringe denne forordning i så nær 

overensstemmelse som muligt med de 

aftalte FN/ECE-tekster, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter med henblik på at 

fastsætte, hvilke FN/ECE-regulativer der 

finder anvendelse på EU-typegodkendelse. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a) "udskiftningsmotor": en nybygget 

motor, der har til formål at udskifte en 

motor i en maskine, som er i brug; 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 22a) "underjordisk anvendt udstyr": 

udstyr, der anvendes i mineindustrien 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

29) "overgangsperiode" de første atten 

måneder efter datoen for obligatorisk 

gennemførelse af trin V, jf. artikel 17, 

stk. 2 

29) "overgangsperiode": de første 24 

måneder efter datoen for obligatorisk 

gennemførelse af trin V, jf. artikel 17, 

stk. 2 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 40 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 40a) "mobilkran": en selvkørende kran 

med udligger, hvis stabilitet afhænger af 

tyngdeaccelerationen, og som kan bevæge 

sig vejgående og/eller ikke-vejgående, ved 

hjælp af hjul, bælter eller andet; 

mobilkraner på dæk skal betragtes som 

køretøjer til særlig anvendelse, der er 

omfattet af direktiv 2006/87/EF; 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) motorer med en referenceeffekt på 

mindre end 560 kW, der anvendes i stedet 

for motorer af kategori IWP, RLL eller 

RLR. 

b) motorer med en referenceeffekt på 

mindre end 560 kW, der anvendes i stedet 

for motorer af kategori IWA, IWP, RLL 

eller RLR. 

Begrundelse 

Ændringsforslag [9] til tabel I-6 i bilag II anvender de emissionsgrænseværdier, der gælder 

for fremdriftsmotorer til hjælpemotorer til brug ved sejlads ad indre vandveje, på alle 

motorer. Dette ændringsforslag vil tillade anvendelse af landbaserede enheder på <560kW, 

hvor de kan anvendes. Disse landbaserede enheder har lavere emissionsgrænseværdier end 

de forslåede i ændringsforslaget til tabel I-6 i bilag II. 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) motorer med en referenceeffekt, der er a) motorer udelukkende til brug i fartøjer 



 

RR\1074318DA.doc 61/88 PE557.123v02-00 

 DA 

større end eller lig med 37 kW, 
udelukkende til brug i fartøjer til sejlads ad 

indre vandveje, til deres fremdrift eller 

beregnet til deres fremdrift 

til sejlads ad indre vandveje, til deres 

fremdrift eller beregnet til deres fremdrift, 

Begrundelse 

Der er ikke noget minimum på 37 kW i den amerikanske lovgivning 40CFR1042. En fjernelse 

af denne undtagelse giver fuld overensstemmelse med amerikansk lovgivning. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) motorer med en referenceeffekt, der er 

større end 560 kW, der anvendes i stedet 

for motorer af kategori IWA, og som er 

omfattet af kravene i artikel 23, stk. 8. 

b) motorer, der anvendes i stedet for 

motorer af kategori IWA, og som er 

omfattet af kravene i artikel 23, stk. 8. 

Begrundelse 

Ændringsforslag [9] til tabel I-6 i bilag II udvider anvendelsen af de 

emissionsgrænseværdier, der gælder for fremdriftsmotorer til hjælpemotorer til brug ved 

sejlads ad indre vandveje, fra >560kW til at gælde for alle effekter. Dette ændringsforslag 

bringer teksten i overensstemmelse med princippet om, at en fremdriftsmotor til brug ved 

sejlads ad indre vandveje, der er attesteret med den rigtige cyklus, kan anvendes som 

hjælpemotor. 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Kategori IWA", der omfatter motorer med 

en nettoeffekt, der er større end 560 kW, 
udelukkende til brug i fartøjer til sejlads ad 

indre vandveje, til hjælpefunktioner eller 

beregnet til hjælpefunktioner. 

"Kategori IWA", der omfatter motorer 

udelukkende til brug i fartøjer til sejlads ad 

indre vandveje, til hjælpefunktioner eller 

beregnet til hjælpefunktioner. 
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Begrundelse 

Ændringsforslag [9] til tabel I-6 i bilag II udvider anvendelsen af de 

emissionsgrænseværdier, der gælder for fremdriftsmotorer til hjælpemotorer til brug ved 

sejlads ad indre vandveje, fra >560kW til at gælde for alle effekter. Dette ændringsforslag 

bringer teksten i overensstemmelse med dette princip. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De godkendende myndigheder skal ved 

hjælp af EU ' s centrale administrative 

platform, jf. artikel 41, offentliggøre et 

register over alle motortyper og 

motorfamilier, for hvilke der er meddelt 

EU-typegodkendelse, indeholdende mindst 

følgende oplysninger: varemærke, 

angivelse af fabrikanten, motorkategori, 

typegodkendelsesnummer og -dato. 

3. De godkendende myndigheder skal ved 

hjælp af EU ' s centrale administrative 

platform, jf. artikel 41, offentliggøre et 

register over alle motortyper og 

motorfamilier, for hvilke der er meddelt 

EU-typegodkendelse, indeholdende mindst 

følgende oplysninger: varemærke, 

angivelse af fabrikanten, motorkategori, 

typegodkendelsesnummer og -dato samt 

tekniske parametre. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For EU-typegodkendte motorer skal 

markedsovervågningsmyndighederne i 

passende omfang og på grundlag af 

passende stikprøver foretage 

dokumentkontrol og eventuelt fysisk 

kontrol og laboratoriekontrol af motorer. I 

denne forbindelse skal de tage hensyn til 

etablerede principper for risikovurdering, 

klager og andre relevante oplysninger. 

For EU-typegodkendte motorer skal 

markedsovervågningsmyndighederne i 

passende omfang og på grundlag af en 

signifikant procentdel af stikprøver 

foretage dokumentkontrol og eventuelt 

fysisk kontrol og laboratoriekontrol af 

motorer. I denne forbindelse skal de tage 

hensyn til etablerede principper for 

risikovurdering, klager og andre relevante 

oplysninger. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Ud over den mærkning, der skal 

anbringes på deres motorer i henhold til 

artikel 31, skal fabrikanterne på deres 

motorer, som gøres tilgængelige på 

markedet, angive deres navn, registrerede 

varenavn eller registrerede varemærke og 

en adresse i Unionen, hvor de kan 

kontaktes, eller, hvis dette ikke er muligt, 

på emballagen eller i et dokument, som 

vedlægges motoren. 

6. Ud over den mærkning, der skal 

anbringes på deres motorer i henhold til 

artikel 31, skal fabrikanterne på deres 

motorer, som gøres tilgængelige på 

markedet, angive deres navn, registrerede 

varenavn eller registrerede varemærke, 

tekniske parametre og en adresse i 

Unionen, hvor de kan kontaktes, eller, hvis 

dette ikke er muligt, på emballagen eller i 

et dokument, som vedlægges motoren. 

 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Importørerne skal give adgang til 

anvisninger og oplysninger som påkrævet i 

henhold til artikel 41. 

5. Importørerne skal give adgang til 

anvisninger, oplysninger og al 

dokumentation som påkrævet i henhold til 

artikel 41. 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. For en motor af kategori IWP med en 

referenceeffekt på over 560 kW, som er 

beregnet til brug i stedet for en motor af 

kategori IWA, jf. artikel 4, andet afsnit, 

skal kravene i stk. 5 opfyldes særskilt for 

hver relevant stationær prøvningscyklus 

som fastsat i både tabel IV-5 og IV-6 i 

8. For en motor af kategori IWP, som er 

beregnet til brug i stedet for en motor af 

kategori IWA, jf. artikel 4, andet afsnit, 

skal kravene i stk. 5 opfyldes særskilt for 

hver relevant stationær prøvningscyklus 

som fastsat i både tabel IV-5 og IV-6 i 

bilag IV, og hver stationær 
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bilag IV, og hver stationær 

prøvningscyklus, for hvilke dette krav er 

blevet opfyldt, skal angives i EU-

typegodkendelsens oplysningsskema. 

prøvningscyklus, for hvilke dette krav er 

blevet opfyldt, skal angives i EU-

typegodkendelsens oplysningsskema. 

  

Begrundelse 

Ændringsforslag [9] til tabel I-6 i bilag II udvider anvendelsen af de 

emissionsgrænseværdier, der gælder for fremdriftsmotorer til hjælpemotorer til brug ved 

sejlads ad indre vandveje, fra >560kW til at gælde for alle effekter. Dette ændringsforslag 

bringer teksten i overensstemmelse med dette princip. 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Typeattest Overensstemmelseserklæring 

1. Fabrikanten skal, i sin egenskab af 

indehaver af en EU-typegodkendelse af en 

motortype eller motorfamilie, levere en 

typeattest, der skal ledsage hver motor, der 

fremstilles i overensstemmelse med den 

godkendte motortype. 

1. Fabrikanten skal, i sin egenskab af 

indehaver af en EU-typegodkendelse af en 

motortype eller motorfamilie, levere en 

overensstemmelseserklæring 

("overensstemmelseserklæring"), der skal 

ledsage motorer, der bringes i omsætning 

på grundlag af. 

 a) en undtagelse som omhandlet i artikel 

32, stk. 1, 3 eller 4, eller 

 b) en overgangsbestemmelse som 

omhandlet i artikel 57. 

En sådan attest leveres gratis sammen med 

motoren og skal ledsage de maskiner, hvori 

motoren er monteret. Dens levering må 

ikke gøres afhængig af en udtrykkelig 

anmodning eller indsendelse af yderligere 

oplysninger til fabrikanten. 

En sådan erklæring skal gøre rede for de 

særlige forhold og begrænsninger, der vil 

gælde for den pågældende motor, og 
leveres gratis sammen med motoren og 

skal ledsage de ikke-vejgående maskiner, 

hvori motoren er monteret. Dens levering 

gøres ikke afhængig af en udtrykkelig 

anmodning eller indsendelse af yderligere 

oplysninger til fabrikanten. 

I en periode på ti år efter motorens 

produktionsdato udsteder 

I en periode på ti år efter motorens 

produktionsdato udsteder 
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motorfabrikanten, på anmodning af 

motorejeren, en genpart af typeattesten 

mod en betaling, der ikke overstiger 

omkostningerne ved udstedelsen. Ordet 

"genpart" skal være tydeligt og synligt 

angivet på forsiden af genparten af 

typeattesten. 

motorfabrikanten, på anmodning af 

motorens slutbruger, en genpart af 

overensstemmelseserklæringen mod 
betaling af et beløb, der ikke overstiger 

omkostningerne ved udstedelsen. Ordet 

»genpart« skal være tydeligt og synligt 

angivet på forsiden af genparten af 

overensstemmelseserklæringen. 

3. Typeattesten udfærdiges på mindst et af 

de officielle sprog i Unionen. En 

medlemsstat kan kræve, at typeattesten 

oversættes til statens eget eller egne 

officielle sprog. 

3. Overensstemmelseserklæringen 

udfærdiges på mindst et af de officielle 

sprog i Unionen. En medlemsstat kan af 

motorfabrikanten kræve, at 

overensstemmelseserklæringen oversættes 

til dets eget eller egne officielle sprog. 

4. Den eller de personer, der er 

bemyndigede til at underskrive 

typeattester, skal være i fabrikantens 

organisation og være behørigt bemyndiget 

af ledelsen til på fabrikantens vegne at 

påtage sig det fulde juridiske ansvar med 

hensyn til en motors udformning og 

konstruktion eller produktionens 

overensstemmelse. 

4. Den eller de personer, der er 

bemyndigede til at underskrive 

overensstemmelseserklæringer, skal være 

tilknyttet fabrikantens organisation og være 

behørigt bemyndiget af ledelsen af denne 

organisation til på fabrikantens vegne at 

påtage sig det fulde juridiske ansvar med 

hensyn til en motors udformning og 

konstruktion eller produktionens 

overensstemmelse. 

5. Hele typeattesten udfyldes, og den må 

ikke indeholde begrænsninger med hensyn 

til motorens anvendelse, bortset fra de 

begrænsninger, der er fastsat i denne 

forordning eller i delegerede retsakter 

vedtaget i henhold til denne forordning. 

5. Hele overensstemmelseserklæringen 

udfyldes, og den må ikke indeholde 

begrænsninger med hensyn til køretøjets 

brug, bortset fra begrænsninger i henhold 

til en retsakt. 

6. Typeattesten for motortyper eller 

motorfamilier, som er godkendt i henhold 

til artikel 33, stk. 2, skal som overskrift 

have " For motorer, der er typegodkendt i 

henhold til artikel 31 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. xx/xx af [dato] om krav vedrørende 

emissionsgrænser for og typegodkendelse 

af forbrændingsmotorer til mobile ikke-

vejgående maskiner (foreløbig 

godkendelse)". 

 

7. Kommissionen tillægges beføjelse til 

gennem gennemførelsesretsakter at 

fastsætte modellen for typeattesten, 

herunder de tekniske specifikationer, der 

skal forhindre forfalskning. Til dette 

7. Kommissionen tillægges beføjelse til 

gennem gennemførelsesretsakter at 

fastsætte modellen for 

overensstemmelseserklæringen, herunder 

de tekniske specifikationer, der skal 
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formål skal gennemførelsesretsakterne 

indeholde bestemmelser om de 

tryktekniske sikkerhedsforanstaltninger til 

beskyttelse af det papir, der anvendes for 

attesten. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 54, stk. 2, senest den [31. december 

2016]. 

forhindre forfalskning. Til dette formål 

skal gennemførelsesretsakterne indeholde 

bestemmelser om de tryktekniske 

sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 

det papir, der anvendes for 

overensstemmelseserklæringen. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 54, stk. 

2, senest den [31. december 2016]. 

 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Motorerne skal inden de forlader 

produktionslinjen være forsynet med den 

mærkning, der kræves i henhold til denne 

forordning. 

2. Motorerne skal, uanset om de 

fremstilles i eller uden for Unionen, inden 

de forlader produktionslinjen være forsynet 

med den mærkning, der kræves i henhold 

til denne forordning. Dette krav må på 

ingen måde påvirke andre mærkninger, 

der kræves af medlemsstaters eller 

Unionens lovgivning. 
 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Uanset kravene i artikel 5, stk. 2 og 3, 

og artikel 17, stk. 2, skal medlemsstaterne 

tillade markedsføring af 

udskiftningsmotorer, der opfylder et af 

følgende krav: 

 a) motorer af kategori NRE, NRG eller 

NRS, der overholder de grænseværdier, 

som den motor, der ønskes udskiftet, 

skulle overholde, da den blev bragt i 
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omsætning;  

 b) motorer af kategori RLL eller RLR, der 

overholder de grænseværdier, som den 

motor, der ønskes udskiftet, skulle 

overholde, da den blev bragt i omsætning, 

hvis den motor, der skal udskiftes, blev 

fremstillet den 1. januar 2012 eller 

senere; 

 c) motorer af kategori RLL eller RLR, der 

overholder de grænseværdier, som gjaldt 

for motorer inden for anvendelsesområdet 

for den relevante kategori den 31. 

december 2011 for markedsføring, hvis 

den motor, der skal udskiftes, blev 

fremstillet denne dato eller senere, og 

brugen af en udskiftningsmotor, der 

opfylder kravene på det sidst gældende 

emissionstrin, i den pågældende 

motorvogn eller det pågældende 

lokomotiv vil være forbundet med 

betydelige tekniske vanskeligheder; 

 d) motorer af kategori NRE, NRG, NRS, 

RLL og RLR kan have den samme effekt 

eller højere, forudsat de er i 

overensstemmelse med litra a), b) og c) i 

dette stykke. 

 

 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 5 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) udskiftningsmotorer som omhandlet i 

stk. 4a kan bringes i omsætning. 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Fabrikanten skal opbevare kopier af 

fortegnelserne i en periode på mindst 20 år 

efter, at gyldigheden af den pågældende 

EU-typegodkendelse er ophørt. 

Fabrikanten skal opbevare kopier af 

fortegnelserne i en periode på mindst 10 år 

efter, at gyldigheden af den pågældende 

EU-typegodkendelse er ophørt. 

 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 39 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 39a 

 Arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i 

mineindustrien 

 I tilfælde hvor elektriske motorer ikke kan 

anvendes, skal det underjordiske udstyr, 

der drives af det mindst forurenende 

brændstof såsom LPG vælges. De 

forurenende stoffer fra hver enkelt motor 

må ikke overstige niveauer, der svarer til 

halvdelen af de tilladte grænser for åbne 

områder, som specificeret i bilag II. 

Begrundelse 

Der bør pålægges mineindustrien bestemte emissionsgrænser, da brugen af motorer, som 

drives af fossilt brændsel, udgør en stor sundhedsrisiko for arbejderne. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU's centrale administrative platform og 

database 

Udveksling af data og oplysninger 

gennem informationssystemet for det 

indre marked (IMI) 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen skal oprette EU's 

centrale administrative digitale platform 

til udveksling af data og oplysninger i 

forbindelse med EU-typegodkendelser i 

elektronisk format. Platformen skal 

anvendes til udveksling af data og 

oplysninger mellem de godkendende 

myndigheder eller mellem de godkendende 

myndigheder og Kommissionen, der 

foregår inden for rammerne af denne 

forordning. 

1. Udveksling af data og oplysninger i 

forbindelse med EU-typegodkendelser i 

elektronisk format skal ske via IMI. IMI 

skal anvendes til udveksling af data og 

oplysninger mellem de godkendende 

myndigheder eller mellem de godkendende 

myndigheder og Kommissionen, der 

foregår inden for rammerne af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EU's centrale administrative digitale 

platform skal også omfatte en database, 

hvor alle oplysninger af relevans for EU-

typegodkendelser, der meddeles i henhold 

til dette regulativ, indsamles centralt og 

stilles til rådighed for de godkendende 

myndigheder og Kommissionen. 

Databasen skal forbinde nationale 

databaser til EU’s centrale database, når 

det er aftalt med de pågældende 

medlemsstater. 

 

2. Alle oplysninger af relevans for EU-

typegodkendelser, der meddeles i henhold 

til dette regulativ, indsamles centralt og 

stilles til rådighed for de godkendende 

myndigheder og Kommissionen via IMI. 

Databasen skal forbinde nationale 

databaser til EU’s centrale database, når 

det er aftalt med de pågældende 

medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 3 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Efter gennemførelsen af stk. 1 og 2, skal 

Kommissionen udvide EU's centrale 

administrative digital platform med 

moduler, der skal muliggøre: 

3. Efter gennemførelsen af stk. 1 og 2 skal 

Kommissionen udvide IMI med moduler, 

der skal muliggøre: 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til 

ved gennemførelsesretsakter at vedtage 

detaljerede tekniske krav og procedurer, 

der er nødvendige for oprettelsen af EU ' 

s centrale administrative platform og 

database som omhandlet i denne artikel. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

54, stk. 2, senest den [31. december 2016]. 

udgår 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 46 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 46 udgår 

Fabrikantens akkrediterede interne 

tekniske tjenester 

 

1. En fabrikants akkrediterede interne 

tekniske tjeneste kan kun udpeges til 

kategori A-aktiviteter, for så vidt angår de 

tekniske krav, for hvilke egenprøvning er 

tilladt ved en delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til denne forordning. Denne 

tekniske tjeneste skal udgøre en separat, 

særskilt del af foretagendet og må ikke 

være involveret i konstruktion, 

fremstilling, levering eller vedligeholdelse 
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af de motorer, den vurderer. 

2. En akkrediteret intern teknisk tjeneste 

skal opfylde følgende krav: 

 

(a) den skal ud over at være udpeget af en 

medlemsstats godkendende myndighed 

være akkrediteret af et nationalt 

akkrediteringsorgan som defineret i 

artikel 2, nr. 11, i forordning (EF) nr. 

765/2008 og i overensstemmelse med de 

standarder og procedurer omhandlet i 

nærværende forordnings artikel 47 

 

(b) den akkrediterede interne tekniske 

tjeneste og dens personale skal være 

organisatorisk identificerbare og have 

rapporteringsmetoder inden for det 

foretagende, som den udgør en del af, som 

sikrer dens uvildighed og dokumenterer 

denne over for det relevante nationale 

akkrediteringsorgan 

 

(c) hverken den akkrediterede interne 

tekniske tjeneste eller dens personale må 

deltage i aktiviteter, som kan være i strid 

med deres objektivitet og integritet i 

forbindelse med de kategorier af 

aktiviteter, de er udpeget til at udføre 

 

(d) den akkrediterede interne tekniske 

tjeneste må udelukkende yde sine tjenester 

til det foretagende, som den udgør en del 

af. 

 

3. En akkrediteret intern teknisk tjeneste 

behøves for så vidt angår artikel 49 ikke 

meddeleles Kommissionen, men efter den 

godkendende myndigheds anmodning 

skal det foretagende, som den udgør en 

del af, eller af det nationale 

akkrediteringsorgan underrette om dens 

akkreditering. 

 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter efter artikel 

55 om fastsættelse af de tekniske krav, 

hvor egenprøvning er tilladt, jf. stk. 1. 

Disse delegerede retsakter vedtages senest 

den [31. december 2016]. 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. Med 

dette mål for øje nedsætter Kommissionen 

en arbejdsgruppe bestående af 

arbejdsmarkedsparter og relevante 

repræsentanter. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 56 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 56a 

 Ændring af forordning (EU) nr. 

1024/2012 

 Følgende punkt tilføjes i bilaget til 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1024/20121a: 

 "8a. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 20xx/xx af xx om 

krav vedrørende emissionsgrænser og 

typegodkendelser af forbrændingsmotorer 

til mobile ikke-vejgående maskiner *+:  

artikel 42. 

 * EUT L XX, xx.xx.xxxx, s. x." 

 ______________ 

 + EUT: Indsæt venligst nummer og dato 

for forordningen og fuldstændige 

fodnoteoplysninger. 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1024/2012 af 25. 
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oktober 2012 om administrativt 

samarbejde ved hjælp af 

informationssystemet for det indre 

marked og om ophævelse af 

Kommissionens beslutning 2008/49/EF 

("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 1). 
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Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at dette berører bestemmelserne i 

kapitel II og III, og inden datoerne for, 

hvornår de i bilag III omhandlede motorer 

bringes i omsætning, ugyldiggør denne 

forordning ikke nogen EU-

typegodkendelse. 

1. Uden at dette berører bestemmelserne i 

kapitel II og III, og inden datoerne for, 

hvornår de i bilag III omhandlede motorer 

bringes i omsætning, ugyldiggør denne 

forordning ikke nogen EU-

typegodkendelse eller -fritagelse. 
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Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De godkendende myndigheder kan 

fortsat meddele typegodkendelser i 

overensstemmelse med den gældende 

lovgivning på datoen for ikrafttrædelsen af 

denne forordning, indtil de obligatoriske 

datoer for EU-typegodkendelse af motorer, 

der er omhandlet i bilag III. 

2. De godkendende myndigheder kan 

fortsat meddele typegodkendelser og -

fritagelser i overensstemmelse med den 

gældende lovgivning på datoen for 

ikrafttrædelsen af denne forordning, indtil 

de obligatoriske datoer for EU-

typegodkendelse af motorer, der er 

omhandlet i bilag III. 
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Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med forbehold af artikel 5, stk. 3, og 

artikel 17, stk. 2, kan overgangsmotorer og, 

hvor det er relevant, de maskiner, hvori 

disse overgangsmotorer er monteret, fortsat 

bringes i omsætning i overgangsperioden 

på betingelse af, at den maskine, som 

overgangsmotoren er monteret i, har en 

produktionsdato, der ligger før 1 år efter 

begyndelsen af overgangsperioden. 

5. Med forbehold af artikel 5, stk. 3, og 

artikel 17, stk. 2, kan overgangsmotorer og, 

hvor det er relevant, de maskiner, hvori 

disse overgangsmotorer er monteret, fortsat 

bringes i omsætning i overgangsperioden 

på betingelse af, at den maskine, som 

overgangsmotoren er monteret i, har en 

produktionsdato, der ligger før 18 måneder 

efter begyndelsen af overgangsperioden 

med forbehold af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2008/57/EF1a og 

Kommissionens forordning (EU) nr. 

1302/20141b. 

 ______________ 

  1a Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/57/EF af 17. juni 2008 om 

interoperabilitet i jernbanesystemet i 

Fællesskabet (omarbejdning) (EUT L 191 

af 18.7.2008, s. 1). 

  1b Kommissionens forordning (EU) 

nr. 1302/2014 af 18. november 2014 om 

en teknisk specifikation for 

interoperabilitet gældende for lokomotiver 

og rullende materiel til passagertog i 

delsystemet Rullende materiel til 

jernbanesystemet i Den Europæiske 

Union (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 228). 
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Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For motorer af kategori NRE skal 

medlemsstaterne tillade en forlængelse af 

overgangsperioden og den 12-måneders 

periode, der er nævnt i første afsnit, med 

yderligere 12 måneder for 

originaludstyrsfabrikanter med en samlet 

årlig produktion på under 50 enheder af 

mobile ikke-vejgående maskiner udstyret 

For motorer af kategori NRE skal 

medlemsstaterne tillade en forlængelse af 

overgangsperioden og den 18-måneders 

periode, der er nævnt i første afsnit, med 

yderligere 12 måneder for 

originaludstyrsfabrikanter med en samlet 

årlig produktion på under 100 enheder af 

mobile ikke-vejgående maskiner udstyret 
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med forbrændingsmotorer. Med henblik på 

beregningen af den samlede årlige 

produktion som omhandlet i dette stykke 

skal alle originaludstyrsfabrikanter, som 

kontrolleres af samme fysiske eller 

juridiske person, anses for at være en og 

samme originaludstyrsfabrikant. 

med forbrændingsmotorer. Med henblik på 

beregningen af den samlede årlige 

produktion som omhandlet i dette stykke 

skal alle originaludstyrsfabrikanter, som 

kontrolleres af samme fysiske eller 

juridiske person, anses for at være en og 

samme originaludstyrsfabrikant. 
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Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For motorer af kategorien NRE, som 

bruges i mobilkraner, skal 

medlemsstaterne tillade en forlængelse af 

den overgangsperiode, der er nævnt i 

første afsnit, med yderligere 12 måneder. 
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Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 7 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) 18 måneder fra datoen for, hvornår de 

motorer, der er angivet i bilag III, bringes i 

omsætning, i det tilfælde, der er omhandlet 

i stk. 5, første afsnit 

a) 24 måneder fra datoen for, hvornår de 

motorer, der er angivet i bilag III, bringes i 

omsætning, i det tilfælde, der er omhandlet 

i stk. 5, første afsnit 
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Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 7 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) 30 måneder fra datoen for, hvornår de 

motorer, der er angivet i bilag III, bringes i 

omsætning, i det tilfælde, der er omhandlet 

i stk. 5, andet afsnit. 

b) 36 måneder fra datoen for, hvornår de 

motorer, der er angivet i bilag III, bringes i 

omsætning, i det tilfælde, der er omhandlet 

i stk. 5, andet afsnit. 
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Forslag til forordning 

Bilag I – tabel I-5: Underkategorier af motorkategori IWP, jf. artikel 4, punkt 5 

 

Kommissionens forslag 

Kategori Tænding

stype 

Hastighed

stilstand 

Effekt (kW) Underkategori Referenceeffekt 

IWP alle 

variabel 

37≤P<75 IWP -v-1 

Maksimal 

nettoeffekt 

75≤P<130 IWP -v-2 

130≤P<300 IWP -v-3 

300≤P<1 000 IWP -v-4 

P≥1 000 IWP -v-5 

konstant 

37≤P<75 IWP -c-1 

Mærkenettoeffekt 

75≤P<130 IWP -c-2 

130≤P<300 IWP -c-3 

300≤P<1 000 IWP -c-4 

P≥1 000 IWP -c-5 
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Ændringsforslag 

Kategori 
Tændin

gstype 

Hastigheds

tilstand  
Slagvolumen Effekt (kW) 

Underkateg

ori 

Referenceef

fekt 

IWP alle 

variabel 

disp. < 0.9 P < 19 IWP -v-1 

Maksimal 

nettoeffekt 

disp. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP -v-2 

disp. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP -v-3 

disp. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP -v-4 

0.9 ≤ disp. < 

1.2 
P≤600 IWP -v-5 

1.2 ≤ disp. ≤ 

3.5 
P≤600 IWP -v-6 

3.5 ≤ disp. ≤ 

7.0 
P≤600 IWP -v-7 

alle P > 600 IWP -v-8 

konstant 

disp. < 0.9 P < 19 IWP -c-1 

Mærkenetto

effekt 

disp. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP -c-2 

disp. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP -c-3 

disp. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP -c-4 

0.9 ≤ disp. < 

1.2 
P≤600 IWP -c-5 
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1.2 ≤ disp. ≤ 

3.5 
P≤600 IWP -c-6 

3.5 ≤ disp. ≤ 

7.0 
P≤600 IWP -c-7 

alle P > 600 IWP -c-8 
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Forslag til forordning 

Bilag I – tabel I-6: Underkategorier af motorkategori IWA, jf. artikel 4, punkt 6 

 

Kommissionens forslag 

Kategori Tændin

gstype  

Hastighed

stilstand 

Effekt (kW) Underkate

gori 

Referenceeffekt 

IWA alle 

variabel 
560≤P<1 000 IWA-v-1 

Maksimal nettoeffekt 
P≥1 000 IWA-v-2 

konstant 
560≤P<1 000 IWA-c-1 

Mærkenettoeffekt 
P≥1 000 IWA-c-2 

 

Ændringsforslag 

Kategori 

 

Tændingstyp

e 

Hastighedstilstand  Slagvolumen Effekt (kW) Underkategori Referenceeffekt 
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IWA alle 

variabel 

disp. < 0.9 P < 19 IWA-v-1 

Maksimal 

nettoeffekt 

disp. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

disp. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

disp. < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0.9 ≤ disp. < 1.2 P≤600 IWA-v-5 

1.2 ≤ disp. ≤ 3.5 P≤600 IWA-v-6 

3.5 ≤ disp. ≤ 7.0 P≤600 IWA-v-7 

alle P > 600 IWA-v-8 

konstant 

disp. < 0.9 P < 19 IWA-c-1 

Mærkenettoeffekt 

disp. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

disp. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

disp. < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0.9 ≤ disp. < 1.2 P≤600 IWA-c-5 

1.2 ≤ disp. ≤ 3.5 P≤600 IWA-c-6 

3.5 ≤ disp. ≤ 7.0 P≤600 IWA-c-7 

alle P > 600 IWA-c-8 
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Forslag til forordning 
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Bilag II – tabel II-5: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori IWP, jf. artikel 4, punkt 5 

 

Kommissionens forslag 

Emissionstri

n 

Motorunde

rkategori 
Effektin

terval 

Motortæ

ndingsty

pe 

CO HC NOx Partikel

masse 
PN A 

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

Trin V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<7

5 
alle 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

Trin V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<1

30 
alle 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

Trin V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P<

300 
alle 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

Trin V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P<

1 000 
alle 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Trin V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>1 000 alle 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Ændringsforslag  

Emiss

ionstr

in 

Motor

underk

ategori 

Slagvolu

men 

Effek

tinter

val 

Mot

ortæ

ndin

gsty

pe 

CO HC NOx 

Part

ikel

mas

se 

A 
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     (L/cyl) kW   
g/k

Wh 

g/kW

h 

g/k

Wh 

g/k

Wh 
  

Trin 

V 

IWP-

v-1 

IWP-c-

1 

disp. < 

0.9 

P < 

19 
alle 

6.6(

1) 

(HC+NOx≤

7,5) 
0.4 6 

Trin 

V 

IWP-

v-2 

IWP-c-

2 

disp. < 

0.9 

19 ≤ 

P <37 
alle 5.5 

(HC+NOx≤

4.7)(2) 

0.3(

2) 
6 

Trin 

V 

IWP-

v-3 

IWP-c-

3 

disp. < 

0.9 

37 ≤ 

P < 

75 

alle 5.0 
(HC+NOx≤

4.7)(2) 

0.3(

2) 
6 

Trin 

V 

IWP-

v-4 

IWP-c-

4 

disp. < 

0.9 

75 ≤ 

P < 

600 

alle 5.0 
(HC+NOx≤

5,4) 

0.1

4 
6 

Trin 

V 

IWP-

v-5 

IWP-c-

5 

0.9 ≤ 

disp. < 

1.2 

P≤60

0 
alle 5.0 

(HC+NOx≤

5,4) 

0.1

2 
6 

Trin 

V 

IWP-

v-6 

IWP-

c-6 

1.2 ≤ 

disp. ≤ 

3.5 

P≤60

0 
alle 5.0 

(HC+NOx≤

5,6) 

0.1

0 
6 
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Trin 

V 

IWP-

v-7 

IWP-

c-7 

3.5 ≤ 

disp. ≤ 

7.0 

P≤60

0 
alle 5.0 

(HC+NOx≤

5,8) 

 0.1

0 
6 

Trin 

V 

IWP-

v-8 

IWP-

c-8 

alle 
P > 

600 
alle 5.0 0.19 1.8 

0.0

45 
6 

_____________   

(1) 8.0 g/kWh for ≤ 8 kw 

  (2) Disse kategorier kan valgfrit attesteres til et NOx +HC-niveau på 5.8 g/kWh og et PM-niveau på 0.2 g/kWh.  
 

Begrundelse 

The Commission proposal does not align with any international marine engine standard and has emission limits based on on-highway technology 

for truck sized engines. These emission limit values are not applicable in a marine installation due to restrictions on cooling system design, surface 

temperature limitations and safety concerns. With the high costs involved, a valid business case for developing unique products at an affordable 

cost for this niche EU market could not be established. Without new products the sector would be reliant on maintaining existing engines with 

associated higher emissions. This amendment aligns inland waterways propulsion engine emission limit values with US 40CFR1042 marine 

emission limit regulation allowing engines developed for the US market to be supplied, yet still provides an 80% reduction in emissions from 

current inland waterway propulsion engine emission limits. 
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Bilag II – tabel II-6: Trin V-emissionsgrænser for motorkategori IWA, jf. artikel 4, punkt 6 

 

Kommissionens forslag 

Emissio

nstrin 

Motorun

derkateg

ori 

Effektint

erval 

Motort

ænding

stype 

CO HC NOx Partik

elmas

se 

PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

#/kW

h 

 

Trin V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
560≤P<1 

000 
alle 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Trin V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1 000 alle 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Ændringsforslag  

Emission

strin 

Motorunde

rkategori 
Slagvolum

en 

Netto 

effektint

erval 

Motortæn

dingstype 
CO HC NOx 

Parti

kelm

asse 

A 

     (L/cyl) kW   
g/kW

h 
g/kWh 

g/kW

h 

g/kW

h 
  

Trin V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
disp. < 0.9 P < 19 alle 6.6(1) (HC+NOx≤7,5) 0.4 6 

Trin V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
disp. < 0.9 

19 ≤ P 

<37 
alle 5.5 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

Trin V 
IWA-v-3 

IWA-c-3 
disp. < 0.9 

37 ≤ P < 

75 
alle 5.0 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 
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Trin V 
IWA-v-4 

IWA-c-4 
disp. < 0.9 

75 ≤ P < 

600 
alle 5.0 (HC+NOx≤5,4) 0.14 6 

Trin V 
IWA-v-5 

IWA-c-5 

0.9 ≤ disp. 

< 1.2 
P≤600 alle 5.0 (HC+NOx≤5,4) 0.12 6 

Trin V 
IWA-v-6 

IWA-c-6 

1.2 ≤ disp. 

≤ 3.5 
P≤600 alle 5.0 (HC+NOx≤5,6) 0.10 6 

Trin V 
IWA-v-7 

IWA-c-7 

3.5 ≤ disp. 

≤ 7.0 
P≤600 alle 5.0 (HC+NOx≤5,8)  0.10 6 

Trin V 
IWA-v-8 

IWA-c-8 
alle P > 600 alle 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

______________ 

(1) 8.0 g/kWh for ≤ 8 kw 

(2) Disse kategorier kan valgfrit attesteres til et NOx +HC-niveau på 5.8 g/kWh og et PM-niveau på 0.2 g/kWh.  
 

Begrundelse 

Monterede hjælpemotorer har samme teknologi til reduktion af monteringsbegrænsninger som fremdriftsmotorer. Som følge heraf anvender 

motorfabrikanter hovedsagelig samme motor som fremdriftsmotoren til hjælpefunktioner, og derfor bør der gælde identiske 

emissionsgrænseværdier. Dette er erkendt i den amerikanske lovgivning 40CFR1042, som fastsætter identiske emissionsgrænseværdier for 

fremdrifts- og hjælpemotorer. 
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