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Amendement  344 

Bas Eickhout, Pascal Durand, Julie Girling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julie Girling 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 91 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 715/2007 

Artikel 14 – lid 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (5 bis) Artikel 14, lid 3, wordt vervangen 

door: 

"3. De Commissie beoordeelt regelmatig 

de procedures, tests en voorschriften zoals 

bedoeld in artikel 5, lid 3, evenals de 

testcycli voor het meten van emissies. 

Blijkt bij deze beoordeling dat deze niet 

langer adequaat zijn of niet langer de 

echte emissies weerspiegelen, dan worden 

zij aangepast teneinde adequaat de 

emissies bij reëel rijden op de weg te 

weerspiegelen. De nodige maatregelen tot 

wijziging van niet essentiële elementen van 

de onderhavige verordening, door middel 

van aanvulling ervan, worden vastgesteld 

overeenkomstig de regelgevingsprocedure 

met toetsing zoals bedoeld in artikel 15, 

lid 3."  

"3.  De Commissie beoordeelt 

regelmatig de procedures, tests en 

voorschriften zoals bedoeld in artikel 5, lid 

3, evenals de testprocedures voor het 

meten van emissies, teneinde te 

waarborgen dat deze adequaat zijn, ook 

wat manipulatie-instrumenten betreft, en 

dat ze de emissies onder reële 

rijomstandigheden weerspiegelen. De 

Commissie zorgt overeenkomstig artikel 5, 

lid 3, en zonder uitstel voor de invoering 

en voltooiing van een emissietest in reële 

rijomstandigheden voor alle voertuigen en 

verontreinigende emissies, zodat de 

doeltreffendheid van de 

emissiecontrolesystemen kan worden 

gewaarborgd en het voertuig bij normaal 

gebruik tijdens zijn normale levensduur 

kan voldoen aan deze verordening en de 

uitvoeringsmaatregelen daarbij. De 

conformiteitsfactor voor NOx die vanaf 

2020 van toepassing is op alle in de Unie 

in de handel gebrachte voertuigen is niet 

hoger dan 1,18. De conformiteitsfactor 

voor PN die vanaf 2020 van toepassing is 

op alle in de Unie in de handel gebrachte 
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voertuigen is 1. De nodige maatregelen tot 

wijziging van niet essentiële elementen van 

de onderhavige verordening, door middel 

van aanvulling ervan, worden vastgesteld 

overeenkomstig de regelgevingsprocedure 

met toetsing zoals bedoeld in artikel 15, 

lid 3." 

Or. en 

 

 


