7.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 377 E/245
Woensdag 11 mei 2011

Artikel 4
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 5
Richtlijn 80/720/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage III, deel A, genoemde richtlijnen, wordt ingetrokken,
onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage III, deel B, genoemde
termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden
gelezen volgens de concordantietabel in bijlage IV.
Artikel 6
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgend op de datum van bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 7
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

Kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoort
rekkers ***I
P7_TA(2011)0215
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 mei 2011 over het voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de
achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0510 – C70290/2010 – 2010/0264(COD))
(2012/C 377 E/42)
(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)
Het Europees Parlement,
— gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0510),
— gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0290/2010),
— gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
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— gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 december 2010 (1),
— gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor
de officiële codificatie van wetteksten (2),
— gelet op de artikelen 86 en 55 van zijn Reglement,
— gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0101/2011),
A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de
bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,
1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.
verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de
Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
(1) PB C 54 van 19.2.2011, blz. 33.
(2) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

P7_TC1-COD(2010)0264
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 mei 2011 met het oog op
de aanneming van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende
kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers
(Codificatie)
(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,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Richtlijn 86/298/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de
achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers (3) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (4). Ter
wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze
richtlijn te worden overgegaan.
PB C 54 van 19.2.2011, blz. 33.
Standpunt van het Europees Parlement van 11 mei 2011.
PB L 186 van 8.7.1986, blz. 26.
Zie bijlage VII, deel A.
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(2)

Richtlijn 86/298/EEG is één van de bijzondere richtlijnen van het bij Richtlijn 74/150/EEG geregelde
EG-typegoedkeuringssysteem, thans geregeld in Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en
aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden
daarvan en tot intrekking van Richtlĳn 74/150/EEG van de Raad (1) en stelt de technische voor
schriften vast betreffende het ontwerp en de constructie van landbouw- of bosbouwtrekkers met
betrekking tot kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde. Deze technische voorschriften beogen
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten, teneinde de uitvoering van de bij
Richtlijn 2003/37/EG geregelde EG-typegoedkeuringsprocedure ten aanzien van elk type trekker
mogelijk te maken. Derhalve zijn de bepalingen van Richtlijn 2003/37/EG betreffende landbouwof bosbouwtrekkers, aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines, alsmede de systemen,
onderdelen en technische eenheden daarvan op de onderhavige richtlijn van toepassing.

(3)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage VII, deel B,
genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de aldaar genoemde richt
lijnen onverlet te laten.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Deze richtlijn geldt voor de in artikel 2, onder j), van Richtlijn 2003/37/EG omschreven trekkers met de
volgende kenmerken:
a) een maximum vrije hoogte van 600 mm onder het laagste punt van de voor- of achteras, rekening
houdend met het differentieel;
b) instelbare of vaste minimumspoorbreedte van minder dan 1 150 mm bij de as die met bredere banden is
uitgerust; wanneer de as met de breedste banden wordt verondersteld op een maximumspoorbreedte van
1 150 mm te zijn ingesteld, moet de spoorbreedte van de andere as zodanig kunnen worden ingesteld
dat de buitenranden van de smalste banden niet verder reiken dan de buitenranden van de banden op de
andere as; indien beide assen met velgen en banden van dezelfde afmetingen zijn uitgerust, moet de vaste
of instelbare spoorbreedte van beide assen minder dan 1 150 mm bedragen;
c) een massa van meer dan 600 kg, overeenkomend met de lege massa van de trekker in de zin van punt
2.1 van model A in bijlage I bij Richtlijn 2003/37/EG, met inbegrip van de kantelbeveiligingsinrichting
gemonteerd overeenkomstig deze richtlijn en met de grootste bandenmaat die door de fabrikant wordt
aanbevolen.
Artikel 2
1.
Iedere lidstaat verleent de EG-goedkeuring voor onderdelen voor elk type kantelbeveiliging en de
bevestiging daarvan aan de trekker dat voldoet aan de in de bijlagen I en II opgenomen constructie- en
keuringsvoorschriften.
2.
De lidstaat die die EG-goedkeuring voor onderdelen heeft verleend, treft de nodige maatregelen om, zo
nodig in samenwerking met de bevoegde instanties van de andere lidstaten, voor zover noodzakelijk, te
controleren of de fabricage in overeenstemming is met het als onderdeel goedgekeurde type. Deze controle
beperkt zich tot steekproeven.
Artikel 3
De lidstaten kennen de fabrikant van een trekker of de fabrikant van een kantelbeveiliging of hun res
pectieve gemachtigden een EG-goedkeuringsmerk voor onderdelen toe overeenkomstig het in bijlage III
weergegeven voorbeeld voor elk type kantelbeveiliging en de bevestiging daarvan aan de trekker, door hen
goedgekeurd als onderdeel krachtens artikel 2.
(1) PB L 171 van 9.7.2003, blz. 1.
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De lidstaten nemen de nodige maatregelen teneinde te voorkomen dat merken worden gebruikt waardoor
verwarring kan ontstaan tussen inrichtingen van een krachtens artikel 2 goedgekeurd type en andere
inrichtingen.
Artikel 4
Een lidstaat mag het in de handel brengen van kantelbeveiligingsinrichtingen, voorzien van het EG-goed
keuringsmerk voor onderdelen, alsmede de bevestiging ervan op trekkers waarvoor zij bestemd zijn, niet
verbieden om redenen die verband houden met de constructie ervan.
Een lidstaat mag echter het in de handel brengen van kantelbeveiligingsinrichtingen, voorzien van het EGgoedkeuringsmerk voor onderdelen, verbieden, wanneer deze systematisch niet in overeenstemming zijn
met het als onderdeel goedgekeurde type.
Deze lidstaat brengt de genomen maatregelen onverwijld ter kennis van de andere lidstaten en de Com
missie, met opgave van de redenen van zijn beslissing.
Artikel 5
De bevoegde instanties van iedere lidstaat zenden binnen een maand aan de bevoegde instanties van de
andere lidstaten een afschrift van de EG-goedkeuringsformulieren voor onderdelen, waarvan een model in
bijlage IV is opgenomen, voor elk type kantelbeveiliging dat zij als onderdeel goedkeuren of weigeren goed
te keuren.
Artikel 6
1.
Indien de lidstaat die de EG-goedkeuring voor onderdelen heeft verleend, constateert dat verscheidene
kantelbeveiligingsinrichtingen en de bevestiging daarvan aan de trekker, voorzien van hetzelfde EG-goed
keuringsmerk voor onderdelen, niet in overeenstemming zijn met het door hem goedgekeurde type, neemt
hij de nodige maatregelen om te waarborgen dat de fabricage overeenstemt met het goedgekeurde type.
De bevoegde instanties van deze lidstaat stellen de bevoegde instanties van de andere lidstaten in kennis van
de genomen maatregelen die, wanneer het gebrek aan overeenstemming ernstig is en zich herhaaldelijk
voordoet, zelfs tot intrekking van de EG-typegoedkeuring voor onderdelen kunnen leiden.
Deze instanties nemen dezelfde maatregelen, wanneer zij door de bevoegde instanties van een andere
lidstaat van een dergelijk gebrek aan overeenstemming in kennis worden gesteld.
2.
De bevoegde instanties van de lidstaten stellen elkaar binnen een maand in kennis van de intrekking
van een verleende EG-goedkeuring voor onderdelen en van de beweegredenen daarvoor.
Artikel 7
Elke beschikking houdende weigering of intrekking van de EG-goedkeuring voor onderdelen, dan wel
verbod op het in de handel brengen of van gebruik, genomen uit hoofde van de bepalingen ter uitvoering
van deze richtlijn, moet nauwkeurig worden gemotiveerd.
Deze beschikking wordt ter kennis van de belanghebbende gebracht met opgave van de krachtens de
geldende wettelijke voorschriften van de lidstaten openstaande rechtsmiddelen en van de termijnen waar
binnen deze rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.
Artikel 8
1.

Ten aanzien van trekkers die aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen, mogen de lidstaten:

a) voor een type trekker noch de EG-typegoedkeuring, noch de nationale typegoedkeuring weigeren;
b) noch het voor de eerste maal in het verkeer brengen van trekkers verbieden.
2.
De lidstaten mogen de nationale typegoedkeuring weigeren voor een type trekker, indien dat type niet
aan de voorschriften van deze richtlijn beantwoordt.
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Artikel 9
De lidstaten mogen niet de inschrijving weigeren of de verkoop of het gebruik van trekkers verbieden om
redenen die verband houden met de kantelbeveiligingsinrichting en de bevestiging daarvan aan de trekker,
indien deze het EG-goedkeuringsmerk voor onderdelen dragen en aan de voorschriften van bijlage V is
voldaan.
Artikel 10
Deze richtlijn laat de bevoegdheid van de lidstaten onverlet om, met inachtneming van het Verdrag, de eisen
te stellen die zij nodig achten voor de bescherming van werknemers bij het gebruik van de trekker, voor
zover zulks geen wijzigingen inhoudt van de kantelbeveiligingsinrichtingen ten opzichte van de bepalingen
van deze richtlijn.
Artikel 11
1.
In het kader van de EG-goedkeuring moet elke trekker, bedoeld in artikel 1, zijn uitgerust met een
kantelbeveiligingsinrichting.
2.
De in lid 1 bedoelde inrichting moet, indien het niet een vóór de zitplaats van de bestuurder
gemonteerde inrichting met twee stijlen betreft, voldoen aan de eisen van de bijlagen I en II bij deze
richtlijn en van de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 2009/57/EG (1) of Richtlijn 2009/75/EG (2) van
het Europees Parlement en de Raad.
Artikel 12
De wijzigingen die noodzakelijk zijn om bijlagen I tot en met VI aan te passen aan de stand van de
techniek, worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 20, lid 3 van Richtlijn 2003/37/EG bedoelde
procedure.
Artikel 13
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 14
Richtlijn 86/298/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage VII, deel A, genoemde besluiten, wordt ingetrokken,
onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage VII, deel B, genoemde
termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden
gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VIII.
Artikel 15
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgend op de datum van bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 16
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

(1) PB L 261 van 3.10.2009, blz. 1.
(2) PB L 261 van 3.10.2009, blz. 40.
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LIJST VAN BIJLAGEN

BIJLAGE I

Voorwaarden voor EG-goedkeuring voor onderdelen

BIJLAGE II

Technische voorschriften

BIJLAGE III

Merken

BIJLAGE IV

Model EG-goedkeuringsformulier voor onderdelen

BIJLAGE V

Voorwaarden voor EG-goedkeuring

BIJLAGE VI

Model: bijlage bij het EG-goedkeuringsformulier voor een bepaald type trekker wat betreft de sterkte
van de beveiligingsinrichting en van de bevestiging daarvan aan de trekker

BIJLAGE VII

Deel A: Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan
Deel B:

BIJLAGE VIII

Termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing

Concordantietabel

Accijns op tabaksfabrikaten *
P7_TA(2011)0216
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 mei 2011 over het gewijzigde voorstel
voor een richtlijn van de Raad betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op
tabaksfabrikaten (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0641 – C7-0403/2010 – 2007/0206(CNS))
(2012/C 377 E/43)
(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – codificatie)
Het Europees Parlement,
— gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0587) en het gewijzigde voorstel
(COM(2010)0641),
— gezien zijn standpunt van 19 februari 2008 (1),
— gelet op artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan
het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0403/2010),
— gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor
de officiële codificatie van wetteksten (2),
— gelet op de artikelen 86 en 55 van zijn Reglement,
— gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0100/2011),
(1) PB C 184 E van 6.8.2009, blz. 119.
(2) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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