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Amendement 9
Virginie Joron

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.

(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, evenwel zonder dat 
privépersonen die reeds een voertuig met 
een dieselmotor of een benzinemotor met 
directe injectie bezitten, worden gestraft.

Or. fr

Amendement 10
Virginie Joron

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Europese Unie staat op 
transparante reparatie-informatie voor 
spelers op de interne markt, die met name 
belangrijk is voor Europese inwoners die 
hun gebruikte wagen binnen Europa 
willen verkopen of in Europa een 
tweedehandsvoertuig willen kopen.

Or. fr
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Amendement 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

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.

Or. en

Amendement 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Recente schendingen door 
fabrikanten van het bestaande 
rechtskader, inclusief de wettelijke 
verplichtingen uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, hebben 
een gebrek aan controle- en 
handhavingsmechanismen aangetoond. 
De consumenten hebben geen 
bevredigende compensatie ontvangen, 
aangezien de betrokken voertuigen zelfs 
als er compensatie werd toegekend, 
daardoor 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 aangepaste compensatiemaatregelen 
kunnen worden genomen, zoals de 
installatie in dieselvoertuigen van de 
nieuwste 
uitlaatgasbehandelingstechnologieën 
(“hardwarewijziging”) of het aanbieden 
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van omschakelingspremies indien de 
consument een reeds gekocht voertuig 
voor een schoner model wenst uit te 
wisselen.

Or. en

Amendement 13
Evžen Tošenovský

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 
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 

(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; 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 
(RMI) door Verordening (EU) 2018/858 is 
maar kort. Toch moet de Commissie ook 
bevoegd worden, met het oog op de 
rechtszekerheid en om alle opties voor de 
wetgever open te houden, om de nodige 
maatregelen te nemen voor het opleggen 
van de plicht voor fabrikanten om 
onbeperkte en gestandaardiseerde 
toegang te bieden tot reparatie- en 
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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.

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.

Or. en

Amendement 14
Kateřina Konečná

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 

(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 
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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 
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 

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; 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.
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handelingen.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om wijzigingen aan te brengen in Verordening (EG) nr. 715/2007 
betreffende reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI): alle RMI-bepalingen zijn inmiddels 
immers opgenomen in de nieuwe kaderverordening betreffende de typegoedkeuring 
(Verordening (EU) 2018/858).

Amendement 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

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 
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. 

(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, met 
name maar niet uitsluitend voor wat 
betreft voertuigen die zijn verkocht aan 
consumenten die verkeerde informatie 
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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.

hebben ontvangen over het emissieniveau 
van deze voertuigen, waardoor die 
consumenten schade hebben opgelopen; 
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.

Or. en

Amendement 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de vaststelling van 

(14) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de vaststelling van 
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voorschriften voor motorvoertuigen 
teneinde bij te dragen aan de 
verwezenlijking van 
luchtkwaliteitsdoelstellingen, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt aangezien motorvoertuigen 
met een geldige typegoedkeuring over 
nationale grenzen heen kunnen worden 
verhandeld, en derhalve wegens de 
omvang en de gevolgen van het optreden 
beter op het niveau van de Unie kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

voorschriften voor motorvoertuigen 
teneinde bij te dragen aan de 
verwezenlijking van 
luchtkwaliteitsdoelstellingen, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt aangezien motorvoertuigen 
met een geldige typegoedkeuring over 
nationale grenzen heen kunnen worden 
verhandeld en consumenten in de hele 
Unie dezelfde bescherming moeten 
genieten, en derhalve wegens de omvang 
en de gevolgen van het optreden beter op 
het niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 17
Kateřina Konečná

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) Artikel 8 wordt vervangen door: Schrappen
“Artikel 8
Gedelegeerde handelingen betreffende de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie van het voertuig
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 
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onderhoudsinformatie van het voertuig 
ter beschikking worden gesteld, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo’s.”.

Or. en

Motivering

Alle vereisten met betrekking tot RMI zijn opgenomen in de kaderverordening betreffende 
typegoedkeuring (EU) 2018/858. Het is dan ook niet nodig om in het kader van Verordening 
(EG) nr. 715/2007 bevoegdheden te delegeren met betrekking tot RMI.

Amendement 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

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

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om het toepassingsgebied te verbeteren.

Amendement 19
Maria Grapini, Monika Beňová
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
derde dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
vijfde dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en


