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Amendement 4
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0318/2018
Nicola Danti
De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen
(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

Voorstel voor een verordening
–

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

VERORDENING (EU) 2019/...

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van ...

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het 

markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het 
symbool ▐ aangegeven.
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Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2,

1  PB C 440 van 6.12.2018, blz. 104.
2 Standpunt van het Europees Parlement van ... (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad) en besluit van de Raad van …
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het is nodig de beschrijving van de voertuigen van de categorieën T1 en T2 als 

opgenomen in Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad3 te verduidelijken met betrekking tot de positie van de as die zich het dichtst bij 

de bestuurder bevindt bij trekkers met omkeerbare bestuurdersplaats en met 

betrekking tot de methode voor de berekening van de hoogte van het zwaartepunt. 

Om de hoogte van het zwaartepunt van voertuigen van de categorie T2 nauwkeurig 

en op uniforme wijze te kunnen bepalen, moet worden verwezen naar internationaal 

toepasselijke normen voor de bepaling van het zwaartepunt van trekkers.

(2) Een nauwkeurige definitie van de verschillende onderdelen van landbouwtrekkers 

op basis van een analyse van hun technische kenmerken is van het grootste belang 

voor de correcte en volledige uitvoering van deze verordening en de uit hoofde 

ervan vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Gezien het feit dat 

discussies over de definitie van de categorieën worden gevoerd in de relevante 

internationale fora, waaraan ook de Unie deelneemt, moet de Commissie hiermee 

rekening houden om onevenredige en negatieve gevolgen voor de toepassing van 

de technische voorschriften en de testprocedures, alsmede om alle mogelijke 

negatieve gevolgen voor de fabrikanten, met name van hooggespecialiseerde 

trekkers, te voorkomen.

3 Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en 
bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 2.3.2013, blz. 1).



AM\1176648NL.docx 4/11 PE631.697v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

(3) In Verordening (EU) nr. 167/2013 moet duidelijk worden gemaakt dat de term 

"verwisselbare machines" "verwisselbare uitrustingsstukken" betekent, om ervoor te 

zorgen dat de terminologie in de hele verordening consequent wordt gebruikt.

(4) In Verordening (EU) nr. 167/2013 is opgenomen dat importeurs, voor producten die 

niet conform die verordening zijn of een ernstig risico vormen, een kopie van het 

certificaat van overeenstemming moeten bewaren. Er moet duidelijk worden 

gemaakt dat hiermee een EU-typegoedkeuringscertificaat wordt bedoeld. De 

genoemde verordening moet daarom zo worden gewijzigd dat erin wordt verwezen 

naar het juiste document.

(5) In Verordening (EU) nr. 167/2013 wordt bepaald dat het EU-

typegoedkeuringscertificaat als bijlage de testresultaten bevat. Er moet duidelijk 

worden gemaakt dat hiermee het formulier met testresultaten wordt bedoeld. De 

genoemde verordening moet daarom zo worden gewijzigd dat erin wordt verwezen 

naar de juiste bijlage.
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(6) Bij Verordening (EU) nr. 167/2013 werd aan de Commissie de bevoegdheid tot 

vaststelling van gedelegeerde handelingen toegekend voor een periode van vijf jaar, 

die op 21 maart 2018 afliep. Aangezien er voortdurend behoefte is aan aanpassing 

van verschillende elementen van de typegoedkeuringsprocedure die bij die 

verordening en de uit hoofde daarvan vastgestelde handelingen is vastgesteld, meer 

bepaald door ze aan de technische vooruitgang aan te passen of rectificaties aan te 

brengen, moet de periode voor de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie worden 

verlengd en moet worden voorzien in de mogelijkheid deze daarna stilzwijgend te 

verlengen.

(7) In Verordening (EU) nr. 167/2013 is sprake van de intrekking van Richtlijn 

74/347/EEG van de Raad4, terwijl het gaat om de intrekking van Richtlijn 2008/2/EG 

van het Europees Parlement en de Raad5, waarmee eerstgenoemde richtlijn is 

gecodificeerd. Bijgevolg moet de relevante verwijzing in Verordening (EU) 

nr. 167/2013 worden gerectificeerd. 

(8) Daar deze verordening wijzigingen van Verordening (EU) nr. 167/2013 behelst 

zonder de normatieve inhoud ervan uit te breiden en daar de doelstellingen van deze 

verordening niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar 

vanwege de omvang en de gevolgen beter door de Unie kunnen worden 

verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen 

nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel 

gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te 

verwezenlijken.

4 Richtlijn 74/347/EEG van de Raad van 25 juni 1974 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van 
landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 191 van 15.7.1974, blz. 5).

5 Richtlijn 2008/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 
betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op 
wielen (PB L 24 van 29.1.2008, blz. 30).
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(9) Verordening (EU) nr. 167/2013 dient daarom dienovereenkomstig te worden 

gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 167/2013

Verordening (EU) nr. 167/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 2 wordt lid 2 vervangen door:

"2. Deze verordening is niet van toepassing op verwisselbare uitrustingsstukken 

die in het wegverkeer volledig vrij van de grond zijn of niet rond een verticale 

as kunnen draaien.".

2) In artikel 4 worden de punten 2 en 3 vervangen door:

"2. "categorie T1": trekkers op wielen met een minimumspoorbreedte van de 

zich het dichtst bij de bestuurder bevindende as van niet minder dan 1 150 

mm, met een lege massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg en met een 

bodemvrijheid van ten hoogste 1 000 mm; voor trekkers met omkeerbare 

bestuurdersplaats (stoel en stuurwiel omkeerbaar) is de as die zich het dichtst 

bij de bestuurder bevindt die met de banden met de grootste diameter;
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3. "categorie T2": trekkers op wielen met een minimumspoorbreedte van 

minder dan 1 150 mm, met een lege massa in rijklare toestand van 

meer dan 600 kg, met een bodemvrijheid van ten hoogste 600 mm; als 

de hoogte van het zwaartepunt van de trekker (overeenkomstig ISO-

norm 789-6:1982 bepaald en ten opzichte van de grond gemeten) 

gedeeld door de gemiddelde minimumspoorbreedte voor elke as meer 

bedraagt dan 0,90, wordt de door de constructie bepaalde 

maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u;".

3) In Artikel 12 wordt lid 3 vervangen door:

"3. Gedurende tien jaar nadat het voertuig in de handel is gebracht en 

gedurende vijf jaar nadat een systeem, onderdeel of technische eenheid in de 

handel is gebracht, houden importeurs een kopie van het EU-

typegoedkeuringscertificaat ter beschikking van de goedkeuringsinstanties 

en markttoezichtautoriteiten en zorgen zij ervoor dat het in artikel 24, lid 10, 

bedoelde informatiepakket op verzoek aan die autoriteiten kan worden 

verstrekt.".
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4) In artikel 25, lid 1 wordt punt b) vervangen door:

"(b) het formulier met testresultaten;".

5) In artikel 39, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

"De eerste alinea is alleen van toepassing op voertuigen die zich op het 

grondgebied van de Unie bevinden en waarvoor ten tijde van hun productie een 

geldige EU-typegoedkeuring was verleend, maar die niet zijn geregistreerd of in 

het verkeer zijn gebracht voor deze EU-typegoedkeuring ongeldig werd.".

6) In artikel 71 wordt lid 2 vervangen door:

"2. De in artikel 17, lid 5, artikel 18, lid 4, artikel 19, lid 6, artikel 20, lid 8, 

artikel 27, lid 6, artikel 28, lid 6, artikel 45, lid 4, artikel 49, lid 3, artikel 53, 

lid 12, artikel 61 en artikel 70 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt de Commissie toegekend voor een periode 

van vijf jaar vanaf 22 maart 2013. De bevoegdheidsdelegatie wordt 

stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees 

Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke 

termijn tegen deze verlenging verzet. De Commissie stelt uiterlijk op 22 juni 

2022 en negen maanden vóór het einde van elke opeenvolgende periode van 

vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie.".
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7) In artikel 76 wordt lid 1 vervangen door:

"1. Onverminderd artikel 73, lid 2, van deze verordening worden de Richtlijnen 

76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 

86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 87/402/EEG, 2000/25/EG, 

2003/37/EG, 2008/2/EG, 2009/57/EG, 2009/58/EG, 2009/59/EG, 

2009/60/EG, 2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 2009/66/EG, 

2009/68/EG, 2009/75/EG, 2009/76/EG en 2009/144/EG ingetrokken met 

ingang van 1 januari 2016.".

▌
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Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat.

Gedaan te …,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

Or. en


