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BEKNOPTE MOTIVERING

De essentie van dit wetgevingsvoorstel betreft de invoering van conformiteitsfactoren om na te 
gaan of voertuigen voldoen aan de in de EU-wetgeving vastgestelde Euro 6-
emissiegrenswaarden bij emissietests onder reële rijomstandigheden (RDE). Het argument van 
de Commissie om deze invoering te rechtvaardigen, is dat dergelijke factoren nodig zijn om de 
verschillen tussen emissiemetingen in laboratoria en in reële gebruiksomstandigheden te 
verkleinen. Dit voorstel is ingediend nadat het Gerecht van de Europese Unie een arrest heeft 
uitgebracht over de wijziging van de Euro 6-normen door middel van een gedelegeerde 
handeling, waarin het stelde dat dit een wezenlijk onderdeel van de wetgeving zou wijzigen, 
namelijk door de grenswaarden voor NOx-emissies kunstmatig te verhogen door de invoering 
van een conformiteitsfactor. Het Hof van Justitie heeft zo bevestigd dat hiervoor een gewone 
wetgevingsprocedure vereist is.

De rapporteur is van mening dat de invoering van conformiteitsfactoren voor RDE-metingen 
een verkeerd signaal is op een ogenblik waarop dringende maatregelen nodig zijn om de 
lidstaten in staat te stellen de Richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) na te leven en ervoor te 
zorgen dat de Euro 6-emissiegrenswaarden onder normale omstandigheden worden gehaald. 
Autofabrikanten moeten werk maken van de ontwikkeling van voertuigen die voldoen aan de 
in de wetgeving vastgestelde emissiegrenswaarden en mogen geen ruimte krijgen om aan hun 
verplichtingen te ontkomen. Bovendien leidt dit tot enige onzekerheid op het gebied van 
goedkeuring en markttoezicht omdat er een foutenmarge wordt ingevoerd die het effectief 
moeilijk maakt om vast te stellen of voertuigen al dan niet aan de overeengekomen normen 
voldoen. In het ontwerpadvies wordt evenwel niet ingegaan op milieugerelateerde aspecten in 
de wettekst, d.w.z. de conformiteitsfactoren; dit is immers de bevoegdheid van ENVI, zoals 
overeengekomen door de twee voorzitters van de betrokken commissies. Dit belet niet dat de 
rapporteur voor advies hierboven toch haar twijfels ter zake heeft verwoord. IMCO is dus 
uitsluitend bevoegd voor de reparatie- en onderhoudsinformatie als bedoeld in hoofdstuk III 
van Verordening (EG) nr. 715/2007, een hoofdstuk dat is gewijzigd en geconsolideerd bij 
Verordening (EU) 2018/858. De wijzigingen betreffende deze onderdelen zijn bijgevolg van 
technische aard. 

Wat de bepalingen voor de vaststelling van de voorwaarden voor de gedelegeerde 
bevoegdheden aan de Commissie betreft (artikel 1, punt 11, [artikel 14 bis]), stelt de rapporteur 
voor om de periode van vijf jaar tot twee jaar te verkorten om tegen eind 2022 te beoordelen of 
verdere maatregelen nodig zijn. De Commissie heeft zich er immers in het openbaar toe 
verbonden om de conformiteitsfactor zo snel mogelijk en uiterlijk in 2023 tot 1 terug te brengen. 
De toegekende delegatiebevoegdheden moeten daarom in overeenstemming zijn met dit 
tijdschema. 

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Verordening (EG) nr. 715/2007 legt 
bepaalde emissiegrenswaarden op voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en 
Euro 6) en bevat aanvullende voorschriften 
inzake de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie. De specifieke 
technische bepalingen die nodig zijn om 
die verordening ten uitvoer te leggen, 
werden vastgesteld bij Verordening (EG) 
nr. 692/2008 van de Commissie16 en 
vervolgens bij Verordening (EU) 
2017/1151 van de Commissie17.

(2) Verordening (EG) nr. 715/2007 legt 
bepaalde emissiegrenswaarden op voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en 
Euro 6) en bevat aanvullende voorschriften 
inzake de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie, zoals gewijzigd en 
geconsolideerd bij Verordening (EU) 
2018/85815 bis, die van toepassing is sinds 
1 september 2020. De specifieke 
technische bepalingen die nodig zijn om 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ten 
uitvoer te leggen, werden vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 692/2008 van de 
Commissie16 en vervolgens bij 
Verordening (EU) 2017/1151 van de 
Commissie17.

__________________ __________________
15 bis Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 betreffende de goedkeuring 
van en het markttoezicht op 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en 
(EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van 
Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 
14.6.2018, blz. 1).

16 Verordening (EG) nr. 692/2008 van de 
Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering 
en wijziging van Verordening (EG) 
nr. 715/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad 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 (PB L 199 van 

16 Verordening (EG) nr. 692/2008 van de 
Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering 
en wijziging van Verordening (EG) 
nr. 715/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad 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 (PB L 199 van 
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28.7.2008, blz. 1). 28.7.2008, blz. 1).
17 Verordening (EU) 2017/1151 van de 
Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad 
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, tot wijziging van 
Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, Verordening (EG) 
nr. 692/2008 van de Commissie en 
Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de 
Commissie en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 692/2008 van de 
Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, 
blz. 1).

17 Verordening (EU) 2017/1151 van de 
Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad 
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, tot wijziging van 
Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, Verordening (EG) 
nr. 692/2008 van de Commissie en 
Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de 
Commissie en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 692/2008 van de 
Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, 
blz. 1).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie voor 
onafhankelijke marktdeelnemers is van 
cruciaal belang om het vertrouwen van de 
consument te herstellen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Recente schendingen door 
fabrikanten van het bestaande 
rechtskader, waaronder schendingen van 
hun wettelijke verplichtingen uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 715/2007, 
hebben tekortkomingen op het gebied van 
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controle- en handhavingsmechanismen 
aangetoond. De consumenten hebben 
geen bevredigende compensatie 
ontvangen, aangezien de betrokken 
voertuigen zelfs als er compensatie werd 
toegekend, daardoor vaak niet in 
overeenstemming werden gebracht met de 
Euro 5- en 6-normen. Aangezien 
dieselvoertuigen in Europese steden in 
toenemende mate worden verboden en dit 
gevolgen heeft voor het dagelijkse leven 
van de bevolking, zouden er passende 
compensatiemaatregelen kunnen worden 
genomen, zoals de installatie in niet-
conforme voertuigen van aangepaste 
uitlaatgasbehandelingstechnologieën 
(hardwarewijziging) of – indien de 
consument ervoor koos een reeds gekocht 
voertuig voor een schoner model in te 
wisselen – het aanbieden van 
omschakelingspremies.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

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 

(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 
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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 
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.

emissiecontrolesystemen verminderen; het 
vaststellen van een herziene meetprocedure 
voor deeltjes. De tijd tussen de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
de intrekking van de bepalingen inzake 
reparatie- en onderhoudsinformatie bij 
Verordening (EU) 2018/858 is kort. Toch 
moet aan de Commissie ook de 
bevoegdheid worden overgedragen, met 
het oog op rechtszekerheid en om alle 
opties voor de wetgever open te houden, 
om de nodige maatregelen te nemen voor 
het opleggen van de verplichting voor 
fabrikanten om onbeperkte en 
gestandaardiseerde toegang te bieden tot 
reparatie- en onderhoudsinformatie. 
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 
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.



PE643.178v02-00 8/10 AD\1198925NL.docx

NL

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 14 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen teneinde de artikelen 6 en 7 
aan te vullen. Deze maatregelen omvatten 
de vaststelling en actualisering van de 
technische specificaties voor de wijze 
waarop de OBD- en reparatie- en 
onderhoudsinformatie van het voertuig ter 
beschikking worden gesteld, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo’s.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 14 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen teneinde de artikelen 6 en 7 
aan te vullen. Deze maatregelen omvatten 
de vaststelling en actualisering van de 
technische specificaties voor de wijze 
waarop de OBD- en reparatie- en 
onderhoudsinformatie van het voertuig ter 
beschikking worden gesteld, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo’s, micro-
ondernemingen en zelfstandige 
marktdeelnemers.

Motivering

Noodzakelijk om het toepassingsgebied te verbeteren.
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