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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen 
(Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0208),

– gezien 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 (C9-0009/2019),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ... 1,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie vervoer en toerisme,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A9-0000/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. 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 ... / Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De emissievoorschriften voor 
typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn 
geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt 
door de invoering en de daaropvolgende 
herziening van de Euro-normen. In het 
algemeen is voor voertuigen een 
aanzienlijke vermindering van emissies 
van de verschillende gereguleerde 
verontreinigende stoffen bewerkstelligd, 
maar dat is niet het geval voor NOx-
emissies van dieselmotoren of 
deeltjesemissies van benzinemotoren met 
directe inspuiting, met name indien 
geïnstalleerd in lichte voertuigen. Daarom 
zijn maatregelen nodig om deze situatie te 
verbeteren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)      

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij Verordening (EU) 2016/64621 
zijn de toepassingsdata van de RDE-
testprocedure en de nalevingscriteria voor 
emissies onder reële rijomstandigheden 
vastgelegd. Daartoe werd gebruikgemaakt 
van voor de verontreinigende stoffen 
specifieke conformiteitsfactoren, waarmee 
de statistische en technische onzekerheden 
van de via een draagbaar 
emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen 
in aanmerking konden worden genomen.

(6) Bij Verordening (EU) 2016/64621 
zijn de toepassingsdata van de RDE-
testprocedure en de nalevingscriteria voor 
emissies onder reële rijomstandigheden 
vastgelegd. Daartoe werden voor de 
verontreinigende stoffen specifieke 
conformiteitsfactoren ingevoerd, met 
inbegrip van foutenmarges, waarmee de 
statistische en technische onzekerheden 
van de via een draagbaar 
emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen 
in aanmerking konden worden genomen. 
Er moet een duidelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen de conformiteitsfactor die 
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betrekking heeft op de 
emissiegrenswaarden en de foutenmarge 
als gevolg van het systeem.

_________________ _________________
21 Verordening (EU) 2016/646 van de 
Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB 
L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

21 Verordening (EU) 2016/646 van de 
Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB 
L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat de conformiteitsfactoren betrekking hebben op de Euro 5- en Euro 6-
emissiegrenswaarden en op de extra meetonzekerheden in verband met het gebruik van de 
apparatuur van het draagbare emissiemeetsysteem.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het Gerecht trok de technische 
onderbouwing van de 
conformiteitsfactoren niet in twijfel. 
Daarom, en aangezien er in de huidige 
stand van de technologische ontwikkeling 
nog altijd een discrepantie bestaat tussen 
de emissies die worden gemeten onder 
reële rijomstandigheden op de weg en de 
emissies die in een laboratorium worden 
gemeten, is het passend om de 
conformiteitsfactoren op te nemen in 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

(8) Het Gerecht trok de technische 
onderbouwing van de 
conformiteitsfactoren niet in twijfel. 
Daarom, en aangezien er in de huidige 
stand van de technologische ontwikkeling 
nog altijd een discrepantie bestaat tussen 
de emissies die worden gemeten onder 
reële rijomstandigheden op de weg en de 
emissies die in een laboratorium worden 
gemeten, is het passend om in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 
conformiteitsfactoren op te nemen die 
betrekking hebben op de eis dat het 
voertuig voldoet aan de 
emissiegrenswaarden die niet mogen 
worden overschreden, zoals vastgesteld in 
Verordening (EG) nr. 715/2007, en op een 
foutenmarge als gevolg van de statistische 
en technische onzekerheden van het 
draagbare emissiemeetsysteem.
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Or. en

Motivering

Verduidelijking dat de conformiteitsfactoren betrekking hebben op de toepasselijke Euro 5- 
en Euro 6-emissiegrenswaarden en op de extra meetonzekerheden in verband met het gebruik 
van de apparatuur van het draagbare emissiemeetsysteem.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Teneinde fabrikanten in staat te 
stellen om in het kader van de RDE-
testprocedure aan de Euro 6-
emissiegrenswaarden te voldoen, moeten 
de nalevingscriteria voor emissies onder 
reële rijomstandigheden in twee stappen 
worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap 
kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een 
tijdelijke conformiteitsfactor worden 
gehanteerd, maar tijdens de tweede stap 
mag alleen de definitieve 
conformiteitsfactor worden gebruikt. De 
Commissie moet de definitieve 
conformiteitsfactoren voortdurend herzien 
in het licht van de technische vooruitgang.

(9) Teneinde fabrikanten in staat te 
stellen om in het kader van de RDE-
testprocedure aan de Euro 6-
emissiegrenswaarden te voldoen, worden 
de nalevingscriteria voor emissies onder 
reële rijomstandigheden in twee stappen 
ingevoerd. Tijdens de eerste stap kan, als 
de fabrikant daarom verzoekt, een tijdelijke 
conformiteitsfactor worden gehanteerd, 
maar tijdens de tweede stap mag alleen de 
definitieve conformiteitsfactor worden 
gebruikt. De Commissie moet de 
foutenmarge op de berekening van de 
definitieve conformiteitsfactoren jaarlijks 
neerwaarts herzien naar aanleiding van 
de kwaliteitsverbeteringen van de 
meetprocedure of de technische 
vooruitgang van de apparatuur van het 
draagbare emissiemeetsysteem, tenzij de 
Commissie motiveert waarom zij dit niet 
kan doen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat de conformiteitsfactoren betrekking hebben op de Euro 5- en Euro 6-
emissiegrenswaarden en op de extra meetonzekerheden in verband met het gebruik van de 
apparatuur van het draagbare emissiemeetsysteem. Deze foutenmarge moet jaarlijks worden 
beoordeeld en herzien naar aanleiding van de kwaliteitsverbeteringen van de meetprocedure 
of de technische vooruitgang.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Aangezien het Gerecht heeft 
geoordeeld dat de conformiteitsfactoren 
volgens de gewone wetgevingsprocedure 
moeten worden vastgesteld, wordt met dit 
wetgevingsvoorstel tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 beoogd de 
conformiteitsfactoren herin te voeren. Het 
is belangrijk te onderstrepen dat dit 
voorstel betrekking heeft op de 
conformiteitsfactoren, met inbegrip van 
de foutenmarge in verband met het 
gebruik van de apparatuur van het 
draagbare emissiemeetsysteem, terwijl de 
emissiegrenswaarden aan bod moeten 
komen in het komende voorstel voor de 
periode na Euro 6. Om vooruitgang te 
boeken bij de vaststelling van de 
toekomstige emissiegrenswaarden (na 
Euro 6) is het essentieel dat de Commissie 
hier zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 
juni 2021 in voorkomend geval een 
wetgevingsvoorstel toe indient, zoals de 
Commissie heeft aangekondigd in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal. Het is noodzakelijk 
dat de Commissie terdege rekening houdt 
met de normen die door het Europees 
Comité voor Normalisatie (CEN) worden 
ontwikkeld om de prestaties van het 
draagbare emissiemeetsysteem met 
betrekking tot de NOx-meting en de PN-
meting te beoordelen.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel vast te stellen binnen welke termijn de Europese Commissie de 
lopende werkzaamheden met betrekking tot de emissiegrenswaarden voor de periode na 
Euro 6 moet hebben afgerond; daarbij moet zij rekening houden met de resultaten van het 
ontwerp voor een internationale norm door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN 
TC301) om de apparatuur van het draagbare emissiemeetsysteem te beoordelen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij het Verdrag van Lissabon heeft 
de wetgever de mogelijkheid gekregen om 
aan de Commissie de bevoegdheid te 
delegeren om niet-wetgevingshandelingen 
van algemene strekking vast te stellen ter 
aanvulling of wijziging van bepaalde niet-
essentiële onderdelen van een 
wetgevingshandeling. De maatregelen 
waarop de in artikel 290, lid 1, van het 
VWEU bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
betrekking kan hebben, zijn in beginsel 
dezelfde als die welke vallen onder de 
regelgevingsprocedure met toetsing die is 
ingevoerd bij artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG van de Raad23. Het is 
derhalve noodzakelijk de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 die 
voorzien in het gebruik van de 
regelgevingsprocedure met toetsing aan te 
passen aan artikel 290 van het Verdrag.

(10) Bij het Verdrag van Lissabon heeft 
de wetgever de mogelijkheid gekregen om 
aan de Commissie de bevoegdheid te 
delegeren om niet-wetgevingshandelingen 
van algemene strekking vast te stellen ter 
aanvulling of wijziging van bepaalde niet-
essentiële onderdelen van een 
wetgevingshandeling. De maatregelen 
waarop de in artikel 290, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie betrekking kan 
hebben, zijn in beginsel dezelfde als die 
welke vallen onder de 
regelgevingsprocedure met toetsing die is 
ingevoerd bij artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG van de Raad23. Het is 
derhalve noodzakelijk de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 die 
voorzien in het gebruik van de 
regelgevingsprocedure met toetsing aan te 
passen aan artikel 290 van het Verdrag.

_________________ _________________
23 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 
17.7.1999, blz. 23).

23 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 
17.7.1999, blz. 23).

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie inzake luchtkwaliteit en de 
voertuigemissies te verminderen, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
handelingen vast te stellen ten aanzien van 
uitvoeringsbepalingen voor de specifieke 
procedures, tests en voorschriften voor 
typegoedkeuring. Ook moet zij worden 
bevoegd om Verordening (EG) nr. 
715/2007 aan te vullen door herziening van 
die bepalingen alsook van de voor het 
meten van de emissies gebruikte testcycli; 
de voorschriften voor de uitvoering van het 
verbod op het gebruik van manipulatie-
instrumenten die de doelmatigheid van de 
emissiecontrolesystemen verminderen; de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de verplichting van 
fabrikanten om onbeperkte en 
gestandaardiseerde toegang tot reparatie- 
en onderhoudsinformatie te bieden; het 
vaststellen van een herziene meetprocedure 
voor deeltjes. Verder moet de Commissie 
worden bevoegd om Verordening (EG) 
nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de 
definitieve conformiteitsfactoren 
neerwaarts te herzien ter weerspiegeling 
van de technische vooruitgang van 
draagbare emissiemeetsystemen, op 
deeltjesmassa gebaseerde grenswaarden 
aan te passen en op het deeltjesaantal 
gebaseerde grenswaarden vast te stellen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie inzake luchtkwaliteit en de 
voertuigemissies te verminderen, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 VWEU handelingen vast te stellen ten 
aanzien van uitvoeringsbepalingen voor de 
specifieke procedures, tests en 
voorschriften voor typegoedkeuring. Ook 
moet zij worden bevoegd om Verordening 
(EG) nr. 715/2007 aan te vullen door 
herziening van die bepalingen alsook van 
de voor het meten van de emissies 
gebruikte testcycli; de voorschriften voor 
de uitvoering van het verbod op het 
gebruik van manipulatie-instrumenten die 
de doelmatigheid van de 
emissiecontrolesystemen verminderen; de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de verplichting van 
fabrikanten om onbeperkte en 
gestandaardiseerde toegang tot reparatie- 
en onderhoudsinformatie te bieden; en het 
vaststellen van een herziene meetprocedure 
voor deeltjes. Verder moet de Commissie 
worden bevoegd om Verordening (EG) 
nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de 
foutenmarge en de definitieve 
conformiteitsfactor jaarlijks neerwaarts te 
herzien ter weerspiegeling van de 
kwaliteitsverbeteringen van de 
meetprocedure of de technische 
vooruitgang van draagbare 
emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa 
gebaseerde grenswaarden aan te passen en 
op het deeltjesaantal gebaseerde 
grenswaarden vast te stellen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor 
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gedelegeerde handelingen moeten het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip 
ontvangen als de deskundigen van de 
lidstaten, en moeten hun deskundigen 
systematisch toegang hebben tot de 
vergaderingen van de deskundigengroepen 
van de Commissie die zich bezighouden 
met de voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

_________________
1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Motivering

De foutenmarge moet jaarlijks worden beoordeeld en kan worden herzien naar aanleiding 
van de kwaliteitsverbeteringen van de meetprocedure of de technische vooruitgang.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 3 – lid 1 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Aan artikel 3, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
“18 bis. “foutenmarge”: een parameter 
die rekening houdt met de extra 
meetonzekerheden in verband met het 
gebruik van de apparatuur van het 
draagbare emissiemeetsysteem, die 
jaarlijks wordt geëvalueerd en die wordt 
herzien naar aanleiding van de 
kwaliteitsverbeteringen van de 
meetprocedure of de technische 
vooruitgang.”

Or. en
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Motivering

Dit amendement is gericht op de definitie van de foutenmarge en is gebaseerd op punt 2.1.1 
van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage I, tabel 2a, van deze 
verordening vermelde, voor de 
verontreinigende stof specifieke definitieve 
conformiteitsfactor aan te passen aan de 
technische vooruitgang.

b) de in bijlage I, tabel 2a, van deze 
verordening vermelde, voor de 
verontreinigende stof specifieke 
foutenmarge en definitieve 
conformiteitsfactor aan te passen aan de 
technische vooruitgang.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Bijlage
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I – tabel 2a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

Stikstof-
oxiden 
(NOx)

Deeltjes-
aantal 
(PN)

Kool-
monoxide 
(CO)(1)

Totaal kool-
waterstoffen 
(HC)

Gecombineerde 
massa 
koolwater-
stoffen en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-

final
(2) 

1,43 1,5 - - -

CFpollutant-

temp
(3)

2,1 1,5 - - -
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(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn verbonden 
aan het gebruik van een draagbaar emisssiemeetsysteem.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een periode 
van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden gebruikt als 
alternatief voor CFpollutant-final.

Amendement

Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

Stikstof-
oxiden 
(NOx)

Deeltjes-
aantal 
(PN)

Kool-
monoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwater-
stoffen (THC)

Gecombineerde 
massa 
koolwater-
stoffen en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-

final
(2) 

1 + 
fouten-
marge 
(marge 
= 
[0,43]*)

1 + 
fouten-
marge 
(marge 
= 0,5)

- - -

CFpollutant-

temp
(3)

2,1 1,5 - - -

* Moet neerwaarts worden herzien op basis van de aankomende evaluatie door het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek
(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen door rekening te houden met technische onzekerheden die zijn verbonden 
aan het gebruik van een draagbaar emisssiemeetsysteem. Daarom wordt deze uitgedrukt als 1 + een 
foutenmarge.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een periode 
van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden gebruikt als 
alternatief voor CFpollutant-final.

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat de conformiteitsfactoren betrekking hebben op de Euro 5- en Euro 6-
emissiegrenswaarden en op de extra meetonzekerheden in verband met het gebruik van de 
apparatuur van het draagbare emissiemeetsysteem.
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TOELICHTING

Op 13 december 2018 heeft het Gerecht Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie 
gedeeltelijk nietig verklaard. Het arrest geeft aan1 dat de Europese Commissie louter op grond 
van haar uitvoeringsbevoegdheden tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 
betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte 
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) niet bevoegd was om de 
conformiteitsfactoren in te voeren die worden gebruikt om te beoordelen of een voertuig tijdens 
een test onder reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions test of RDE-test) aan de 
emissiegrenswaarden voldoet. Aangezien het Gerecht heeft geoordeeld dat de 
conformiteitsfactoren volgens de gewone wetgevingsprocedure moeten worden vastgesteld, 
heeft de Europese Commissie op 14 juni 2019 een wetgevingsvoorstel tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 vastgesteld, waarbij de eerder in Verordening (EU) 2016/646 
van de Commissie vastgestelde conformiteitsfactoren heringevoerd worden.

De rapporteur acht het wenselijk om de conformiteitsfactoren herin te voeren die betrekking 
hebben op de aan het voertuig gestelde eisen om te voldoen aan de Euro 5- en Euro 6-
emissiegrenswaarden die niet mogen worden overschreden, zoals vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 715/2007, en op de foutenmarge als gevolg van de statistische en technische 
onzekerheden van het draagbare emissiemeetsysteem. De rapporteur stelt amendementen voor 
om duidelijk te maken dat de conformiteitsfactoren betrekking hebben op de 
emissiegrenswaarden en op de foutenmarge als gevolg van het systeem. Bovendien verleent de 
rapporteur de bevoegdheid aan de Commissie om de conformiteitsfactoren jaarlijks neerwaarts 
te herzien naar aanleiding van de kwaliteitsverbeteringen van de meetprocedure of de 
technische vooruitgang van het draagbare emissiemeetsysteem. Bovendien verzoekt de 
rapporteur de Commissie haar voorstel voor een nieuwe norm na Euro 6 uiterlijk medio 2021 
in te dienen en daarbij rekening te houden met de resultaten van het ontwerp voor een 
internationale norm door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN TC301) om de 
apparatuur van het draagbare emissiemeetsysteem te beoordelen. 

1 De rechtstreekse beroepen T-339/16 (Ville de Paris/Commissie), T-352/16 (Stad Brussel/Commissie) 
en T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Commissie).


