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BEKNOPTE MOTIVERING 

 Op 27 januari 2016 heeft de Commissie haar voorstel gepubliceerd inzake typegoedkeuring 

en vereisten voor markttoezicht voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, die 

momenteel zijn vastgelegd in Richtlijn 2007/46/EG. 

In 2013 werd een uitgebreide geschiktheidscontrole van het typegoedkeuringssysteem van de 

Unie verricht, als onderdeel van de toezeggingen die de Commissie heeft gedaan in haar 

actieplan CARS 2020. Uit de resultaten is gebleken dat met het huidige systeem de 

beleidsdoelstellingen wel tot op zekere hoogte werden gerealiseerd, maar toch is er veel 

kritiek op het systeem gerezen in de nasleep van het schandaal omtrent het gesjoemel met de 

Volkswagen-software. De rapporteur vindt het essentieel om het typegoedkeuringssysteem 

van de EU te versterken, met name door de opzet van passende toezichtsmechanismen om een 

geharmoniseerde toepassing van de procedures in alle lidstaten te waarborgen. Voorts is het 

essentieel dat de wetgeving soepel functioneert en niet leidt tot meer administratieve 

rompslomp noch voor de nationale overheid, noch voor het bedrijfsleven.  

Een van de zwakke plekken in het huidige systeem is het verschil in interpretatie en de 

striktheid bij het toepassen van de vereisten door de lidstaten. Verschillen in de interpretatie, 

niet noodzakelijk te kwader trouw, en in de omzetting van richtlijnen zijn een bekend en 

terugkerend verschijnsel dat de interne markt ondermijnt en voor onzekerheid zorgt bij het 

bedrijfsleven en de consumenten.  

Deze zwaktepunten leiden niet alleen tot een gebrekkige naleving, maar ze maken ook 

regelrechte fraude en schendingen van de bestaande wetgeving mogelijk. Jammer genoeg 

hebben zich tot nu toe verscheidene dergelijke gevallen voorgedaan. Om deze tekortkomingen 

aan te pakken heeft de rapporteur extra aandacht besteed aan de invoering van sterkere 

toezichtsmechanismen en markttoezicht.  

Markttoezicht, d.w.z. controles van voertuigen achteraf nadat zij op de markt zijn gebracht, 

vormt een zwak punt in de huidige wetgeving en een van de kernpunten van dit voorstel gaat 

over de versterking van dit aspect. In het voorstel wordt een omschrijving gegeven van de rol 

en de verantwoordelijkheden van de handhavingsautoriteiten en de stappen die moeten 

worden ondernomen wanneer er niet-conforme producten op de markt zijn, en dit is een 

noodzakelijke verbetering. De rapporteur neemt er terdege nota van dat markttoezicht kan 

worden uitgevoerd door de nationale toezichtsautoriteiten, maar meent dat er tevens een rol is 

weggelegd voor de Commissie.  

Om de regeling beter aan te passen aan de veranderende omstandigheden in de lidstaten stelt 

de rapporteur voor het systeem van vergoedingen te wijzigen. Aangezien een aantal lidstaten 

slechts een beperkt aantal typegoedkeuringen uitvoeren, mag financiering voor markttoezicht 

niet worden gelinkt aan typegoedkeuringen. Dit zou immers kunnen leiden tot ernstige 

lacunes in het markttoezicht. Om te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden en een 

grondig markttoezicht dienen de lidstaten vergoedingsstructuren op te zetten die in 

overeenstemming zijn met de voorwaarden in de lidstaten voor het financieren van 

markttoezichtactiviteiten.  

Verder worden er voorstellen gedaan om de financiering van markttoezichtacitiviteiten nader 

te preciseren. Aangezien de lidstaten een systeem van vergoedingen moeten opzetten om de 
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kosten van markttoezicht te dekken is het ook redelijk dat de kosten die gecreëerd worden als 

gevolg van markttoezichtactiviteiten, voor rekening van de markttoezichtautoriteiten komen. 

Om de geloofwaardigheid van de typegoedkeuringen echt te garanderen moeten deze om de 

vijf jaar worden gecontroleerd door een andere typegoedkeuringsinstantie dan de dienst die de 

goedkeuring heeft afgegeven. Dit zal helpen om de verschillen in interpretatie tussen de 

typegoedkeuringsinstanties weg te werken en te zorgen voor een eenvormige toepassing van 

de wetgeving. 

Er wordt ook voorgesteld de goedkeurings- en markttoezichtsautoriteiten te versterken en de 

Commissie meer verantwoordelijkheid te geven om maatregelen te nemen in geval van non-

conformiteit. Duidelijke regelingen inzake markttoezicht gekoppeld aan robuuste sancties 

vormen een sterk en geloofwaardig afschrikkingsmiddel voor toekomstige pogingen om de 

regels te omzeilen of te schenden. 

Technische diensten vervullen een cruciale rol voor het behoud en de naleving van de hoge 

technische, veiligheids- en milieunormen van de Unie. De rapporteur is het eens met de 

Commissie dat beoordeling van en toezicht op de technische diensten noodzakelijk is. Maar 

aangezien beoordeling en toezicht in sommige lidstaten door een nationaal accreditatie-orgaan 

kunnen worden uitgevoerd, wil de rapporteur ervoor zorgen dat deze mogelijkheid in de 

toekomst blijft bestaan. Beoordeling en monitoring moeten ook er ook voor zorgen dat de 

technische dienst en de fabrikant onafhankelijk van elkaar zijn. Met het oog op 

kostenefficiëntie moeten technische diensten kunnen concurreren op een prijsbasis. Daarom is 

een volledige ontkoppeling niet aan te bevelen, maar moet de nadruk worden gelegd op een 

stevige beoordeling en monitoring. 

Een andere manier om te zorgen voor een geharmoniseerde, strikte interpretatie van de 

wetgeving is een mechanisme van collegiale toetsing van typegoedkeuringsinstanties, waarbij 

de nationale instanties informatie uitwisselen en hun beoordelingen coördineren. Zodoende 

kunnen de typegoedkeuringsinstanties mogelijke lacunes dichten in de manier waarop zij hun 

controles verrichten. Maar om ervoor te zorgen dat deze collegiale toetsing geen nodeloze 

lasten en extra kosten meebrengt, wordt voorgesteld de frequentie van deze collegiale toetsing 

te beperken, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat een collegiale toetsing vaker nodig is. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 43 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) "voertuig uit restantvoorraad": een 

voertuig dat deel uitmaakt van een 

voorraad en dat niet of niet langer op de 

markt kan worden aangeboden, worden 

geregistreerd of in het verkeer worden 

gebracht omdat nieuwe technische 

voorschriften in werking zijn getreden 

waarvoor het voertuig niet is goedgekeurd; 

(43) "voertuig uit restantvoorraad": een 

voertuig dat deel uitmaakt van een 

voorraad of dat nog niet volledig 

afgewerkt is en dat niet of niet langer op de 

markt kan worden aangeboden, worden 

geregistreerd of in het verkeer worden 

gebracht omdat nieuwe technische 

voorschriften in werking zijn getreden 

waarvoor het voertuig niet is goedgekeurd; 

Or. en 

Motivering 

Voertuigen kunnen in verschillende stadia worden gefabriceerd en daarmee dient rekening te 

worden gehouden bij het definiëren van voertuigen uit restantvoorraad. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Zij nemen de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat 

markttoezichtautoriteiten, wanneer zij dat 

noodzakelijk en gerechtvaardigd achten, 

recht hebben op het betreden van de 

bedrijfsruimten van marktdeelnemers en 

het nemen van de voor de 

nalevingscontrole noodzakelijke monsters 

van voertuigen, systemen, onderdelen en 

technische eenheden. 

5. Zij nemen de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat 

markttoezichtautoriteiten, wanneer zij dat 

noodzakelijk en gerechtvaardigd achten, de 

bedrijfsruimten van marktdeelnemers 

kunnen betreden en de voor de 

nalevingscontrole noodzakelijke monsters 

van voertuigen, systemen, onderdelen en 

technische eenheden kunnen nemen. Voor 

testen gevorderde monsters worden 

betaald door de markttoezichtautoriteiten 

tegen marktprijs, door betaling hetzij van 

de aankoopprijs hetzij van de verhuurprijs 

ervan, afhankelijk van het beoogd gebruik 

dat van de monsters in kwestie moet 

worden gemaakt. 

Or. en 
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Motivering 

Vergoedingen voor markttoezicht worden betaald op het ogenblik van de typegoedkeuring. 

Indien de markttoezichtautoriteiten niet moeten betalen voor de te testen monsters, zou de 

fabrikant twee keer moeten betalen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die tests en keuringen kunnen worden 

verricht op nieuwe voertuigen die door 

fabrikanten of marktdeelnemers 

overeenkomstig lid 2 worden geleverd. 

Die tests en keuringen kunnen worden 

verricht op nieuwe voertuigen, systemen, 

onderdelen en technische eenheden, die 

betaald worden tegen de marktprijs door 

betaling hetzij van de aankoopprijs hetzij 

van de verhuurprijs ervan, afhankelijk 

van het beoogd gebruik dat van de 

voertuigen, systemen, onderdelen en 

technische eenheden in kwestie moet 
worden gemaakt. 

Or. en 

Motivering 

Vergoedingen voor markttoezicht worden betaald op het ogenblik van de typegoedkeuring. 

Indien de markttoezichtautoriteiten niet moeten betalen voor de te testen monsters, zou de 

fabrikant twee keer moeten betalen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Fabrikanten die over een 

typegoedkeuring beschikken of 

marktdeelnemers voorzien de Commissie 

op verzoek van een statistisch relevant 

aantal door de Commissie geselecteerde 

serievoertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden die representatief zijn 

voor de voertuigen, systemen, onderdelen 

en technische eenheden die met die 

2. Fabrikanten die over een 

typegoedkeuring beschikken of 

marktdeelnemers voorzien de Commissie 

op verzoek van een statistisch relevant 

aantal door de Commissie geselecteerde 

serievoertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden die representatief zijn 

voor de voertuigen, systemen, onderdelen 

en technische eenheden die met de 
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typegoedkeuring in de handel worden 

gebracht. Die voertuigen, systemen, 

onderdelen en technische eenheden worden 

voor tests ter beschikking gesteld op de 

plek en gedurende de periode die de 

Commissie verlangt. 

typegoedkeuring in kwestie in de handel 

worden gebracht. Die voertuigen, 

systemen, onderdelen en technische 

eenheden worden voor tests ter 

beschikking gesteld op de plek en 

gedurende de periode die de Commissie 

verlangt. Voor testen geleverde 

voertuigen, systemen, onderdelen en 

technische eenheden worden betaald door 

de Commissie tegen marktprijs, door 

betaling hetzij van de aankoopprijs hetzij 

van de verhuurprijs ervan, afhankelijk 

van het beoogd gebruik dat van de 

monsters in kwestie moet worden 

gemaakt. 

Or. en 

Motivering 

Vergoedingen voor markttoezicht worden betaald op het ogenblik van de typegoedkeuring. 

Indien de markttoezichtautoriteiten of de Commissie niet moeten betalen voor de te testen 

monsters, zou de fabrikant twee keer moeten betalen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Voertuigfabrikanten maken 

gegevens die nodig zijn voor 

nalevingscontroletests door derden 

openbaar. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast om te bepalen 

welke gegevens openbaar moeten worden 

gemaakt en de voorwaarden voor de 

publicatie van die gegevens, waarbij de 

bescherming van commerciële geheimen 

en persoonlijke gegevens krachtens de 

nationale en Uniewetgeving worden 

gerespecteerd. Die uitvoeringshandelingen 

worden volgens de in artikel 87, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

4. Voertuigfabrikanten stellen 

gegevens beschikbaar die nodig zijn voor 

nalevingscontroletests door 

markttoezichtautoriteiten en de 

Commissie. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast om te bepalen 

welke gegevens beschikbaar moeten 

worden gesteld en de voorwaarden voor 

deze beschikbaarstelling, waarbij de 

bescherming van commerciële geheimen 

en persoonlijke gegevens krachtens de 

nationale en Uniewetgeving worden 

gerespecteerd. Die uitvoeringshandelingen 

worden volgens de in artikel 87, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Or. en 
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Motivering 

Gegevens moeten beschikbaar worden gesteld voor de desbetreffende partijen om ervoor te 

zorgen dat adequate tests kunnen worden verricht. Het is evenwel ook essentieel om de 

vertrouwelijkheid in acht te nemen en de intellectuele eigendom veilig te stellen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de distributeur van 

mening is dat een voertuig, systeem, 

onderdeel of technische eenheid niet 

conform de voorschriften van deze 

verordening is, mag hij dit voertuig, dit 

systeem, dit onderdeel of deze technische 

eenheid niet op de markt aanbieden, 

registeren of in het verkeer brengen totdat 

het of zij conform is gemaakt. 

1. Wanneer de distributeur van 

mening is dat een voertuig, systeem, 

onderdeel of technische eenheid niet 

conform de voorschriften van deze 

verordening is, brengt hij de fabrikant en 

de desbetreffende markttoezichtautoriteit 

hiervan op de hoogte. 

Or. en 

Motivering 

In geval van een vermoeden van niet-conformiteit moet er snel actie worden ondernomen. 

Daarom moet een distributeur die dit vermoeden heeft de producent en de 

markttoezichtautoriteiten in een vroeg stadium hiervan op de hoogte brengen. Tegelijk moet 

de verantwoordelijkheid van de distributeurs evenredig zijn, aangezien de acties die worden 

ondernomen kunnen leiden tot aansprakelijkheid ten aanzien van de producenten. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zetten een nationale 

vergoedingsstructuur op om de kosten van 

hun typegoedkeurings- en 

markttoezichtactiviteiten te dekken, alsook 

die van de typegoedkeuringstests en tests 

en keuringen van de conformiteit van de 

productie, uitgevoerd door de technische 

1. De lidstaten zetten een nationale 

vergoedingsstructuur op om de kosten van 

hun typegoedkeurings- en 

markttoezichtactiviteiten te dekken. 
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diensten die zij hebben aangewezen. 

Or. en 

Motivering 

Aangezien het aantal verleende typegoedkeuringen verschilt van lidstaat tot lidstaat, is het 

niet raadzaam de financiering voor markttoezicht te linken aan de typegoedkeuringen, 

aangezien dit ertoe zou kunnen leiden dat er niet voldoende financiële middelen zijn voor 

markttoezicht. In plaats daarvan moeten de lidstaten vrij zijn hun eigen vergoedingssystemen 

op te zetten om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze nationale vergoedingen 

worden geheven op de fabrikanten die een 

typegoedkeuringsaanvraag in de 

betrokken lidstaat hebben ingediend. De 

vergoedingen wordt niet direct door de 

technische diensten geheven. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Aangezien het aantal verleende typegoedkeuringen verschilt van lidstaat tot lidstaat, is het 

niet raadzaam de financiering voor markttoezicht te linken aan de typegoedkeuringen, 

aangezien dit ertoe zou kunnen leiden dat er niet voldoende financiële middelen zijn voor 

markttoezicht. In plaats daarvan moeten de lidstaten vrij zijn hun eigen vergoedingssystemen 

op te zetten om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De nationale vergoedingsstructuur 

is ook bedoeld om de kosten te dekken van 

nalevingscontroles en -keuringen die de 

Commissie overeenkomstig artikel 9 

verricht. Zij vormen externe 

Schrappen 
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bestemmingsontvangsten voor de 

algemene begroting van de Europese Unie 

overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het 

Financieel Reglement26. 

__________________  

26Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 

blz. 1). 

 

Or. en 

Motivering 

De middelen voor de werkzaamheden van de Commissie dienen uit de EU-begroting te 

komen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen vaststellen 

teneinde de in lid 3 bedoelde aanvulling 

die op de in lid 1 bedoelde nationale 

vergoedingen van toepassing zal zijn, te 

bepalen. Die uitvoeringshandelingen 

worden volgens de in artikel 87, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure 

vastgesteld. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De middelen voor de werkzaamheden van de Commissie dienen uit de EU-begroting te 

komen. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Einde van de geldigheid Periodieke controles en einde van de 

geldigheid 

Or. en 

Motivering 

Door een termijn voor typegoedkeuringen vast te leggen bepaalt de Commissie in feite de 

levenscyclus van voertuigmodellen. Vandaag de dag hebben vele modellen een langere 

levenscyclus en dus is het aanbevolen een systeem van controles te hebben, om ervoor te 

zorgen dat onnodige administratieve rompslomp wordt vermeden. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Typegoedkeuringen van voertuigen, 

systemen, onderdelen en technische 

eenheden worden verleend voor een 

beperkte periode van vijf jaar zonder 

mogelijkheid tot verlenging. De datum 

waarop de geldigheidsduur verstrijkt, 

wordt in het typegoedkeuringscertificaat 

vermeld. Na het verstrijken van de 

geldigheidsduur kan het 

typegoedkeuringscertificaat op aanvraag 
van de fabrikant worden vernieuwd en 

alleen indien de goedkeuringsinstantie 

heeft geverifieerd dat het type voertuig, 

systeem, onderdeel of technische eenheid 
aan alle voorschriften van de 

desbetreffende regelgevingshandelingen 

voor nieuwe voertuigen, systemen, 

onderdelen of technische eenheden van 

dat type voldoet. 

1. Typegoedkeuringen van voertuigen 

worden gecontroleerd na een periode van 

vijf jaar na hun eerste goedkeuring of 

laatste controle. De controle wordt 

uitgevoerd door een andere 

typegoedkeuringsinstantie dan de 

instantie die de goedkeuring heeft 

afgegeven. De controle van het 

typegoedkeuringscertificaat houdt onder 

meer in dat de goedkeuringsinstantie 

verifieert of het type voertuig voldoet aan 

alle voorschriften van de desbetreffende 

regelgevingshandelingen die op dat 

ogenblik worden toegepast voor alle 

nieuwe voertuigen van dat type. 

Or. en 
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Motivering 

Door een termijn voor typegoedkeuringen vast te leggen bepaalt de Commissie in feite de 

levenscyclus van voertuigmodellen. Vandaag de dag hebben vele modellen een langere 

levenscyclus en dus is het aanbevolen een systeem van controles te hebben, om ervoor te 

zorgen dat onnodige administratieve rompslomp wordt vermeden. Om voorts te zorgen voor 

een conforme toepassing van de wetgeving in de hele Unie, moet de typegoedkeuring worden 

gecontroleerd door een andere typegoedkeuringsinstantie dan de instantie die de goedkeuring 

heeft afgegeven. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Indien de instantie die de in lid 1 

genoemde controle verricht 

onregelmatigheden of gevallen van niet-

conformiteit vaststelt, neemt zij onverwijld 

waar nodig corrigerende maatregelen. 

Or. en 

Motivering 

Door een termijn voor typegoedkeuringen vast te leggen bepaalt de Commissie in feite de 

levenscyclus van voertuigmodellen. Vandaag de dag hebben vele modellen een langere 

levenscyclus en dus is het aanbevolen een systeem van controles te hebben, om ervoor te 

zorgen dat onnodige administratieve rompslomp wordt vermeden. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In de volgende gevallen wordt een 

EU-typegoedkeuring van een voertuig vóór 

het verstrijken van de geldigheidsduur 

ongeldig: 

2. In de volgende gevallen wordt een 

EU-typegoedkeuring van een voertuig 

ongeldig: 

Or. en 
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Motivering 

Door een termijn voor typegoedkeuringen vast te leggen bepaalt de Commissie in feite de 

levenscyclus van voertuigmodellen. Vandaag de dag hebben vele modellen een langere 

levenscyclus en dus is het aanbevolen een systeem van controles te hebben, om ervoor te 

zorgen dat onnodige administratieve rompslomp wordt vermeden. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien een EU-typegoedkeuring 

van een bepaald type voertuig, systeem, 

onderdeel of technische eenheid ongeldig 

wordt, stelt de fabrikant de 

goedkeuringsinstantie van de lidstaat die 

de EU-typegoedkeuring heeft verleend, 

daarvan onverwijld in kennis. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Door een termijn voor typegoedkeuringen vast te leggen bepaalt de Commissie in feite de 

levenscyclus van voertuigmodellen. Vandaag de dag hebben vele modellen een langere 

levenscyclus en dus is het aanbevolen een systeem van controles te hebben, om ervoor te 

zorgen dat onnodige administratieve rompslomp wordt vermeden. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Na ontvangst van de kennisgeving van de 

fabrikant deelt de goedkeuringsinstantie 

die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, 

de goedkeuringsinstanties van de andere 

lidstaten en de Commissie onverwijld alle 

relevante informatie mede met betrekking 

tot het op de markt aanbieden, de 

registratie of het in het verkeer brengen van 

voertuigen, naargelang het geval. 

De goedkeuringsinstantie die de EU-

typegoedkeuring heeft verleend of 

gecontroleerd, deelt de 

goedkeuringsinstanties van de andere 

lidstaten en de Commissie onverwijld alle 

relevante informatie mede met betrekking 

tot het op de markt aanbieden, de 

registratie of het in het verkeer brengen van 

voertuigen, naargelang het geval. 
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Or. en 

Motivering 

Door een termijn voor typegoedkeuringen vast te leggen bepaalt de Commissie in feite de 

levenscyclus van voertuigmodellen. Vandaag de dag hebben vele modellen een langere 

levenscyclus en dus is het aanbevolen een systeem van controles te hebben, om ervoor te 

zorgen dat onnodige administratieve rompslomp wordt vermeden. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk drie maanden na ontvangst van 

de in lid 2 bedoelde documenten besluiten 

de goedkeuringsinstanties van de door de 

fabrikant aangewezen lidstaten of zij de 

typegoedkeuring wel of niet aanvaarden. 

Uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de in 

lid 2 bedoelde documenten besluiten de 

goedkeuringsinstanties van de door de 

fabrikant aangewezen lidstaten of zij de 

typegoedkeuring wel of niet aanvaarden. 

Or. en 

Motivering 

In de huidige wetgeving staat 60 dagen en de Commissie heeft geen argumenten aangevoerd 

waarom de termijn moet worden gewijzigd. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Lid 1 is van toepassing op 

complete voertuigen gedurende 12 

maanden vanaf de datum waarop de EU-

typegoedkeuring ongeldig is geworden, en 

op voltooide voertuigen gedurende 18 

maanden vanaf die datum. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit probleem doet zich normaal alleen voor bij de enkele voertuigen die om diverse redenen 
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niet geregistreerd zijn. Het beperken van de termijn voor de registratie van voertuigen uit 

restantvoorraden veroorzaakt dan ook onnodige administratieve rompslomp. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het conformiteitscertificaat van de 

voertuigen die overeenkomstig dit artikel 

op de markt zijn aangeboden, zijn 

geregistreerd of in het verkeer zijn 

gebracht, bevat een speciale vermelding 

van het feit dat die voertuigen uit 

restantvoorraden komen, alsook de 

uiterste datum waarop die voertuigen in 

de Europese Unie op de markt mogen 

worden aangeboden, mogen worden 

geregistreerd of in het verkeer mogen 

worden gebracht. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Op het ogenblik van productie kan men niet weten of een voertuig al dan niet een 

restantvoorraadvoertuig zal zijn. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de Commissie de nationale 

maatregel gerechtvaardigd acht, nemen 

alle lidstaten de nodige maatregelen om 

ervoor te zorgen dat het niet-conforme 

voertuig, systeem of onderdeel of de niet-

conforme technische eenheid uit de handel 

wordt genomen, en stellen zij de 

Commissie daarvan in kennis. Indien de 

Commissie de nationale maatregel niet 

gerechtvaardigd acht, trekt de betrokken 

lidstaat overeenkomstig het in lid 1 

2. Indien de Commissie de nationale 

maatregel gerechtvaardigd acht, zorgen 

alle lidstaten ervoor dat het niet-conforme 

voertuig, systeem of onderdeel of de niet-

conforme technische eenheid op hun 

markt aan dezelfde maatregel wordt 

onderworpen  en stellen zij de Commissie 

daarvan in kennis. Indien de Commissie de 

nationale maatregel niet gerechtvaardigd 

acht, trekt de betrokken lidstaat 

overeenkomstig het in lid 1 bedoelde 
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bedoelde besluit van de Commissie de 

maatregel in of past zij deze aan. 

besluit van de Commissie de maatregel in 

of past zij deze aan. 

Or. en 

Motivering 

Er moet voor worden gezorgd dat de genomen maatregelen eenvormig zijn en aangezien uit 

de handel nemen niet de enige optie is moet dit worden toegelicht. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 53 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien voertuigen, systemen, 

onderdelen of technische eenheden die van 

een conformiteitscertificaat vergezeld gaan 

of van een goedkeuringsmerk zijn 

voorzien, niet conform het goedgekeurde 

type zijn, niet aan deze verordening 

voldoen of op basis van onjuiste gegevens 

waren goedgekeurd, kunnen de 

goedkeuringsinstanties, 

markttoezichtautoriteiten of de Commissie 

overeenkomstig artikel 21 van Verordening 

(EG) nr. 765/2008 de nodige beperkende 

maatregelen nemen om het op de markt 

aanbieden, registreren of in het verkeer 

brengen van niet-conforme voertuigen, 

systemen, onderdelen of technische 

eenheden te verbieden of te beperken, om 

deze uit te handel te nemen of om ze terug 

te roepen, met inbegrip van het intrekken 

van de typegoedkeuring door de 

goedkeuringsinstantie die de EU-

typegoedkeuring had verleend, totdat de 

betrokken marktdeelnemer alle passende 

corrigerende maatregelen heeft genomen 

om de voertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden weer conform te 

maken. 

1. Indien voertuigen, systemen, 

onderdelen of technische eenheden die van 

een conformiteitscertificaat vergezeld gaan 

of van een goedkeuringsmerk zijn 

voorzien, niet conform het goedgekeurde 

type zijn, niet aan deze verordening 

voldoen of op basis van onjuiste gegevens 

waren goedgekeurd, nemen de 

goedkeuringsinstanties, 

markttoezichtautoriteiten of de Commissie 

overeenkomstig artikel 21 van Verordening 

(EG) nr. 765/2008 de nodige beperkende 

maatregelen om het op de markt aanbieden, 

registreren of in het verkeer brengen van 

niet-conforme voertuigen, systemen, 

onderdelen of technische eenheden te 

verbieden of te beperken, om deze uit te 

handel te nemen of om ze terug te roepen, 

met inbegrip van het intrekken van de 

typegoedkeuring door de 

goedkeuringsinstantie die de EU-

typegoedkeuring had verleend, totdat de 

betrokken marktdeelnemer alle passende 

corrigerende maatregelen heeft genomen 

om de voertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden in kwestie weer 

conform te maken. 

Or. en 
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Motivering 

De verplichting om maatregelen te nemen in geval van niet-conformiteit moet ondubbelzinnig 

zijn. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer een goedkeuringsinstantie 

of markttoezichtautoriteit constateert dat 

voertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden niet conform deze 

verordening zijn of dat de typegoedkeuring 

is verleend op basis van onjuiste gegevens 

of dat voertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden die vergezeld gaan 

van een conformiteitscertificaat of die 

voorzien zijn van een goedkeuringsmerk 

niet conform het goedgekeurde type zijn, 

kan zij overeenkomstig artikel 53, lid 1, 

alle passende beperkende maatregelen 

treffen. 

1. Wanneer een goedkeuringsinstantie 

of markttoezichtautoriteit constateert dat 

voertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden niet conform deze 

verordening zijn of dat de typegoedkeuring 

is verleend op basis van onjuiste gegevens 

of dat voertuigen, systemen, onderdelen of 

technische eenheden die vergezeld gaan 

van een conformiteitscertificaat of die 

voorzien zijn van een goedkeuringsmerk 

niet conform het goedgekeurde type zijn, 

treft zij overeenkomstig artikel 53, lid 1, 

alle passende beperkende maatregelen. 

Or. en 

Motivering 

De verplichting om maatregelen te nemen in geval van niet-conformiteit moet ondubbelzinnig 

zijn. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 69 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een goedkeuringsinstantie kan op 

elk moment, hetzij op eigen initiatief na 

een klacht, hetzij op basis van een 

beoordeling door een technische dienst, 

controleren of de artikelen 65 tot en met 70 

en de in bijlage XVIII, aanhangsel 1, 

vastgestelde voorwaarden van het 

1. De goedkeuringsinstantie kan op 

elk moment, hetzij op eigen initiatief na 

een klacht, hetzij op basis van een 

beoordeling door een technische dienst, 

controleren of de artikelen 65 tot en met 70 

en de in bijlage XVIII, aanhangsel 1, 

vastgestelde voorwaarden van het 
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Certificaat betreffende de toegang tot 

OBD- en reparatie- en 

onderhoudsinformatie van voertuigen door 

de fabrikant worden nageleefd. 

Certificaat betreffende de toegang tot 

OBD- en reparatie- en 

onderhoudsinformatie van voertuigen door 

de fabrikant worden nageleefd. 

Or. en 

Motivering 

Met het oog op een coherent en gestroomlijnd systeem mag alleen de instantie die de 

typegoedkeuring heeft verleend het recht hebben om te verifiëren of de producent de 

verplichting om toegang te geven tot de reparatie- en onderhoudsinformatie, heeft nageleefd. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 69 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een goedkeuringsinstantie 

vaststelt dat de fabrikant zijn 

verplichtingen in verband met de toegang 

tot OBD- en reparatie- en 

onderhoudsinformatie van voertuigen niet 

is nagekomen, neemt de 

goedkeuringsinstantie die de 

desbetreffende typegoedkeuring heeft 

verleend, de nodige maatregelen om de 

situatie te verhelpen. 

Wanneer de goedkeuringsinstantie vaststelt 

dat de fabrikant zijn verplichtingen in 

verband met de toegang tot OBD- en 

reparatie- en onderhoudsinformatie van 

voertuigen niet is nagekomen, neemt zij de 

nodige maatregelen om de situatie te 

verhelpen. 

Or. en 

Motivering 

Met het oog op een coherent en gestroomlijnd systeem mag alleen de instantie die de 

typegoedkeuring heeft verleend het recht hebben om te verifiëren of de producent de 

verplichting om toegang te geven tot de reparatie- en onderhoudsinformatie, heeft nageleefd. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische 
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diensten en eventuele onderaannemers of 

dochterondernemingen van deze 

technische diensten, verricht moeten 

worden door een nationale accreditatie-

instantie in de zin van, en in 

overeenstemming met Verordening (EG) 

nr. 765/2008. 

Or. en 

Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 71 – lid 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De typegoedkeuringsinstantie wordt elke 

twee jaar aan intercollegiale toetsing door 

twee typegoedkeuringsinstanties van 

andere lidstaten onderworpen. 

De typegoedkeuringsinstantie wordt elke 

vijf jaar aan intercollegiale toetsing door 

twee typegoedkeuringsinstanties van 

andere lidstaten onderworpen. 

Or. en 

Motivering 

Typegoedkeuringinstanties verschillen qua grootte en het risico bestaat dat sommige 

instanties met onnodige administratieve rompslomp worden geconfronteerd indien de 

frequentie van het collegiaal toetsen van andere typegoedkeuringsinstanties te hoog is. Als 

compensatie voor deze lagere frequentie moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om tot 

collegiaal toetsen aan te sporen indien er reden is om aan te nemen dat dit noodzakelijk is. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 71 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie kan het initiatief nemen tot 

een meer frequente collegiale toetsing van 
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een typegoedkeuringsinstantie indien er 

reden is om aan te nemen dat bijkomende 

beoordelingen van deze 

typegoedkeuringsinstanties noodzakelijk 

zijn. 

Or. en 

Motivering 

Typegoedkeuringinstanties verschillen qua grootte en het risico bestaat dat sommige 

instanties met onnodige administratieve rompslomp worden geconfronteerd indien de 

frequentie van het collegiaal toetsen van andere typegoedkeuringsinstanties te hoog is. Als 

compensatie voor deze lagere frequentie moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om tot 

collegiaal toetsen aan te sporen indien er reden is om aan te nemen dat dit noodzakelijk is. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 74 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een technische dienst beschikt over 

de capaciteiten om alle activiteiten te 

verrichten waarvoor hij overeenkomstig 

artikel 72, lid 1, wenst te worden 

aangewezen. De dienst toont de 

typegoedkeuringsinstantie aan dat: 

1. Een technische dienst beschikt over 

de capaciteiten om alle activiteiten te 

verrichten waarvoor hij overeenkomstig 

artikel 72, lid 1, wenst te worden 

aangewezen. De dienst toont de 

typegoedkeuringsinstantie, of in geval van 

accreditatie de nationale accreditatie-

instantie, aan dat: 

Or. en 

Motivering 

Indien de beoordeling wordt verricht door een nationale accreditatie-instantie, moet de 

technische dienst zijn bevoegdheid aantonen aan deze instanties. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 75 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Technische diensten mogen 

uitsluitend met instemming van hun 

1. Technische diensten mogen met 

instemming van hun aanwijzende 
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aanwijzende typegoedkeuringsinstantie 

sommige van de activiteitencategorieën 

waarvoor zij overeenkomstig artikel 72, lid 

1, zijn aangewezen, uitbesteden of door 

een dochteronderneming laten uitvoeren. 

typegoedkeuringsinstantie, of in geval van 

accreditatie van de nationale accreditatie-

instantie, sommige van de 

activiteitencategorieën waarvoor zij 

overeenkomstig artikel 72, lid 1, zijn 

aangewezen, uitbesteden of door een 

dochteronderneming laten uitvoeren. 

Or. en 

Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 75 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een technische dienst 

specifieke taken uit de 

activiteitencategorieën waarvoor hij is 

aangewezen, uitbesteedt of door een 

dochteronderneming laat uitvoeren, 

waarborgt hij dat de onderaannemer of 

dochteronderneming aan de artikelen 73 en 

74 voldoet, en brengt hij de 

typegoedkeuringsinstantie hiervan op de 

hoogte. 

2. Wanneer een technische dienst 

specifieke taken uit de 

activiteitencategorieën waarvoor hij is 

aangewezen, uitbesteedt of door een 

dochteronderneming laat uitvoeren, 

waarborgt hij dat de onderaannemer of 

dochteronderneming aan de artikelen 73 en 

74 voldoet, en brengt hij de 

typegoedkeuringsinstantie, of in geval van 

accreditatie de nationale accreditatie-

instantie, hiervan op de hoogte. 

Or. en 

Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 



 

PE585.489v01-00 22/27 PA\1098738NL.doc 

NL 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 75 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Technische diensten houden de 

relevante documenten over de beoordeling 

van de kwalificaties van de onderaannemer 

of de dochteronderneming en over de door 

hen uitgevoerde taken ter beschikking van 

de typegoedkeuringsinstantie. 

4. Technische diensten houden de 

relevante documenten over de beoordeling 

van de kwalificaties van de onderaannemer 

of de dochteronderneming en over de door 

hen uitgevoerde taken ter beschikking van 

de typegoedkeuringsinstantie, of in het 

geval van accreditatie de nationale 

accreditatie-instantie. 

Or. en 

Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alvorens een technische dienst aan te 

wijzen, beoordeelt de 

typegoedkeuringsinstantie de technische 

dienst volgens een beoordelingschecklist 

waarop ten minste de voorschriften van 

bijlage V, aanhangsel 2, aan bod komen. 

De beoordeling omvat een beoordeling ter 

plekke in de bedrijfsruimte van de 

aanvragende technische dienst en, in 

voorkomend geval, van een 

dochteronderneming of onderaannemer, 

binnen of buiten de Unie. 

Alvorens een technische dienst aan te 

wijzen, beoordeelt de 

typegoedkeuringsinstantie, of in geval van 

accreditatie de nationale accreditatie-

instantie, de technische dienst volgens een 

beoordelingschecklist waarop ten minste 

de voorschriften van bijlage V, aanhangsel 

2, aan bod komen. De beoordeling omvat 

een beoordeling ter plekke in de 

bedrijfsruimte van de aanvragende 

technische dienst en, in voorkomend geval, 

van een dochteronderneming of 

onderaannemer, binnen of buiten de Unie. 

Or. en 
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Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vertegenwoordigers van de 

typegoedkeuringsinstanties van ten minste 

twee andere lidstaten vormen, in overleg 

met de typegoedkeuringsinstantie van de 

lidstaat van vestiging van de aanvragende 

technische dienst en samen met een 

vertegenwoordiger van de Commissie, een 

team voor gezamenlijke beoordeling, en 

nemen deel aan de beoordeling van de 

aanvragende technische dienst, met 

inbegrip van de beoordeling ter plekke. De 

aanwijzende typegoedkeuringsinstantie van 

de lidstaat van vestiging van de 

aanvragende technische dienst verleent die 

vertegenwoordigers tijdig toegang tot de 

voor de beoordeling van de aanvragende 

technische dienst benodigde documenten. 

Vertegenwoordigers van de voor het 

beoordelen van technische diensten 

bevoegde typegoedkeuringsinstanties van 

ten minste twee andere lidstaten vormen, in 

overleg met de typegoedkeuringsinstantie, 

of in geval van accreditatie de nationale 

accreditatie-instantie, van de lidstaat van 

vestiging van de aanvragende technische 

dienst en samen met een 

vertegenwoordiger van de Commissie, een 

team voor gezamenlijke beoordeling, en 

nemen deel aan de beoordeling van de 

aanvragende technische dienst, met 

inbegrip van de beoordeling ter plekke. De 

aanwijzende typegoedkeuringsinstantie, of 

in geval van accreditatie de nationale 

accreditatie-instantie, van de lidstaat van 

vestiging van de aanvragende technische 

dienst verleent die vertegenwoordigers 

tijdig toegang tot de voor de beoordeling 

van de aanvragende technische dienst 

benodigde documenten. 

Or. en 

Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 77 – lid 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

11. De aanwijzing van technische 

diensten is maximaal vijf jaar geldig. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

In artikel 80 wordt een permanente controle ingesteld en om de 30 maand moet een 

beoordeling worden verricht. Het is belangrijk dat de technische diensten of instanties van de 

lidstaten geen onnodige administratieve rompslomp of kosten wordt opgelegd. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 80 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De typegoedkeuringsinstantie houdt 

voortdurend toezicht op de technische 

diensten teneinde naleving van de 

voorschriften van de artikelen 72 tot en met 

76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, 

aanhangsel 2, te waarborgen. 

De typegoedkeuringsinstantie, of in geval 

van accreditatie de nationale accreditatie-

instantie, houdt voortdurend toezicht op de 

technische diensten teneinde naleving van 

de voorschriften van de artikelen 72 tot en 

met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, 

aanhangsel 2, te waarborgen. 

Or. en 

Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 80 – lid 1 – alinea 2 



 

PA\1098738NL.doc 25/27 PE585.489v01-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Technische diensten verstrekken op 

verzoek alle relevante informatie en 

documenten om de 

typegoedkeuringsinstantie in staat te stellen 

na te gaan of die voorschriften worden 

nageleefd. 

Technische diensten verstrekken op 

verzoek alle relevante informatie en 

documenten om de 

typegoedkeuringsinstantie, of in geval van 

accreditatie de nationale accreditatie-

instantie, in staat te stellen na te gaan of 

die voorschriften worden nageleefd. 

Or. en 

Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 

evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 80 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Technische diensten informeren de 

typegoedkeuringsinstanties onverwijld 

over alle wijzigingen, met name wat hun 

personeel, bedrijfsruimten, 

dochterondernemingen of onderaannemers 

betreft, die gevolgen kunnen hebben voor 

de naleving van de voorschriften van de 

artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 

en 85 en bijlage V, aanhangsel 2 of voor 

hun vermogen om de 

conformiteitsbeoordelingen te verrichten 

ten aanzien van de voertuigen, systemen, 

onderdelen en technische eenheden 

waarvoor zij zijn aangewezen. 

Technische diensten informeren de 

typegoedkeuringsinstanties, of in geval van 

accreditatie de nationale accreditatie-

instanties, onverwijld over alle 

wijzigingen, met name wat hun personeel, 

bedrijfsruimten, dochterondernemingen of 

onderaannemers betreft, die gevolgen 

kunnen hebben voor de naleving van de 

voorschriften van de artikelen 72 tot en met 

76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, 

aanhangsel 2 of voor hun vermogen om de 

conformiteitsbeoordelingen te verrichten 

ten aanzien van de voertuigen, systemen, 

onderdelen en technische eenheden 

waarvoor zij zijn aangewezen. 

Or. en 

Motivering 

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen lidstaten kunnen besluiten dat de 
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evaluatie en controle van technische diensten verricht moeten worden door een nationale 

accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 80 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Vijf jaar na de aanmelding van 

een technische dienst, en daarna om de 

vijf jaar, wordt de beoordeling van de 

voortdurende naleving door de technische 

dienst van de voorschriften van de 

artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 

en 85 en bijlage V, aanhangsel 2, 

uitgevoerd door de 

typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat 

van vestiging van de technische dienst en 

een overeenkomstig artikel 77, leden 1 tot 

en met 4, aangewezen team voor 

gezamenlijke beoordeling. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Door het systeem van permanente controle en de regelmatige beoordeling dat in dit artikel 

wordt vastgelegd zijn vijfjarige cycli niet langer nodig. Deze bepaling moet worden geschrapt 

om ervoor te zorgen dat de wetgeving geen onnodige administratieve rompslomp veroorzaakt. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 90 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De bedragen aan administratieve 

geldboetes zullen worden beschouwd als 

ontvangsten voor de algemene begroting 

van de Europese Unie. 

3. De bedragen aan administratieve 

geldboetes zullen worden beschouwd als 

ontvangsten voor de algemene begroting 

van de Europese Unie en komen in 

mindering van het aandeel van de 

bijdragen op basis van bruto nationaal 

inkomen (BNI) van de lidstaten aan de 
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EU-begroting. 

Or. en 

Motivering 

De administratieve geldboetes mogen niet aan de EU-begroting worden toegevoegd. Zij 

moeten integendeel worden gebruikt om het aandeel van de bijdragen op basis van BNI van 

de lidstaten te verminderen. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 91 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 715/2007 

Artikel 11 bis – lid 1 – punt b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de volgens de toepasselijke 

testprocedure vastgestelde grenswaarden 

voor CO2-emissies en brandstofverbruik 

representatief zijn voor onder werkelijke 

rijomstandigheden gemeten emissies. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

CO2/fc-waarden van typegoedkeuring vergelijken met CO2/fc-waarden van RDE-tests zou 

zeer ingewikkeld kunnen zijn aangezien de resultaten van RDE-tests op de weg van tijd tot tijd 

kunnen verschillen. De Commissie wordt verzocht toe te lichten op welke manier RDE-tests 

kunnen worden opgenomen terwijl tegelijk de betrouwbaarheid van de procedure wordt 

gewaarborgd. Indien dit niet mogelijk is moet deze bepaling uit het voorstel worden 

geschrapt. 

 

 


