Advies uitstoot gassen door niet voor de weg bestemde mobiele machines

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
Advies over de bescherming van de atmosfeer tegen de
uitstoot van gassen en deeltjes door niet voor de weg
bestemde mobiele machines
• gevraagd door de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, mijnheer Jef Tavernier, in een brief van 22 oktober 2002
• voorbereid door de werkgroep Productnormen
• goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 december 2002 (zie
bijlage 1)
• de originele taal van dit advies is het Nederlands

1.

Situering

[1]

Het advies werd gevraagd binnen een termijn van 5 weken, zijnde tegen 26 november
2002.

2.

Het ter advies voorgelegde ontwerp-KB

[2]

Met het ontwerp-KB wordt de omzetting beoogd van de Richtlijn 2001/63/EG van de
Commissie van 17 augustus 2001 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang
van richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot
van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingmotoren die worden
gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines.

[3]

Deze omzetting gebeurt door de aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage III
(testprocedure) en bijlage IV (technische eigenschappen van de referentiebrandstof die
voor de goedkeuringstests is voorgeschreven en om de overeenstemming van de
productie te controleren) van het Koninklijk Besluit van 3 februari 1999 betreffende de
bescherming van de atmosfeer tegen de uitstoot van gassen en deeltjes door niet voor de
weg (art. 1 van het ontwerp-KB).

[4]

Van de gelegenheid is gebruikt gemaakt om een aantal feitelijke gegevens uit het KB van
1999 te actualiseren. Het gaat meerbepaald over de benaming van de Federale
Overheidsdienst, het rekeningnummer van de FOD en de dossierkosten voor de
typegoedkeuring (art. 1 van het ontwerp-KB).

[5]

Art. 2 van het ontwerp-KB bepaalt dat goedkeuringen die vóór de in artikel 3 vermelde
datum zijn verleend overeenkomstig het KB van 1999, niet ongeldig worden gemaakt
door dit besluit. Dit besluit belet evenmin dat dergelijke goedkeuringen worden uitgebreid
onder de voorwaarden van dit besluit krachtens welke zij oorspronkelijk zijn verleend. Tot
slot bepaalt art. 3 dat voorliggend ontwerp-KB in werking treedt de dag dat het in het
Belgisch Staatsblad wordt goedgekeurd.
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3.

Algemene opmerkingen van de FRDO

[6]

De FRDO stelt vast dat het ontwerp-KB een juiste omzetting is van de richtlijn
2000/61/EG. De raad merkt op dat in de overwegingen bij het ontwerp-KB een verwijzing
naar het KB van 3 februari 1999 ontbreekt. De FRDO heeft geen andere opmerkingen bij
het voorgelegde ontwerp.Het advies werd gevraagd binnen een termijn van één maand,
zijnde tegen 23 november 2002.
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Bijlagen

Bijlage 1. Aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden op de
algemene vergadering van 17 december 2002
3 van de 4 voor- en ondervoorzitters
T. Rombouts, A. Panneels, R. Verheyen
5 van de 6 vertegenwoordigers van de NGO’s voor milieubescherming
G. De Schutter (Inter-Environnement Bruxelles, IEB), V. Kochuyt (Birdlife Belgium), G. Lejeune
(World Wide Fund for Nature - Belgium, WWF), R. Moreau (Greenpeace Belgium), S. Van
Hauwermeiren (Bond Beter Leefmilieu, BBL)
3 van de 6 vertegenwoordigers van de NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking
B. Bode (Broederlijk Delen), S. Englebienne (Oxfam-Solidarité), G. Fremout (Vlaams Overleg
Duurzame Ontwikkeling, VODO)
de 2 vertegenwoordigers van de NGO’s die de belangen van verbruikers verdedigen
C. Rousseau (Centre de Recherche et d’Information des Organisations des Consommateurs,
CRIOC), P. Van Cappellen (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties)
3 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (*)
F. Philips (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV), B. Melckmans (Fédération Générale du
Travail de Belgique, FGTB), A. Wilmart (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique,
CSC)
4 van de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties (*)
C. Bosch (Federatie Voedingsindustrie, FEVIA), I. Chaput (Fédération des Entreprises de
Belgique, FEB), C. Klein (Federatie van de Chemische Industrie van België, Fedichem), P.
Vanden Abeele (Unie van Zelfstandige Ondernemers, UNIZO)
de 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten
H. De Buck (Electrabel), D. Rigaux (Samenwerkende vennootschap voor Productie van
Electriciteit, SPE)
4 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus
L. Hens (Vrije Universiteit Brussel, VUB), L. Lavrysen (Universiteit Gent, UG), J.-P. van
Ypersele (Université Catholique de Louvain, UCL), H. Verschure (Katholieke Universiteit
Leuven, KU Leuven)
Totaal: 26 van de 38 stemgerechtigde leden (*)
(*) momenteel moeten de werknemersorganisaties nog 2 vertegenwoordigers voordragen en de
werkgeversorganisaties 1 vertegenwoordiger.

Bijlage 2.

Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies

De werkgroep productnormen vergaderde op 18 november 2002 om dit advies voor te bereiden.

Bijlage 3.

Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies

Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
L. Lavrysen (UG) – voorzitter van de werkgroep productnormen
P. Bienfait (Agoria Automobile), E. Borgo (BBL), A. De Vlaminck (IEW), B. Fremault (VBO), M.
Huybrechs (CSC), C. Lenaerts (Febelauto), M. Peelman (Febiac), D. Pevenage (Fedichem), E
Quintana (CNCD), J. Vermoes (Fédération Pétrolière)
Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde experts
D. Misonne (FUSL) – vice-présidente du groupe de travail normes de produits
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Niet-stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
C. Mathieu (SSTC)
Secretariaat
J. De Smedt, S. Hugelier
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