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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:



PE643.178v01-00 4/10 PA\1192503NL.docx

NL

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 
28.7.2008, 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 
28.7.2008, blz. 1).
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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).

Or. en

Amendement 2

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. Dit is 
vooral het gevolg van illegale praktijken 
die hebben geleid tot verschillen tussen 
emissiemetingen in laboratoria en in reële 
gebruiksomstandigheden. Daarom zijn 
maatregelen nodig om deze situatie te 
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verbeteren, namelijk om ervoor te zorgen 
dat de Euro 6-normen in normale 
gebruiksomstandigheden worden gehaald 
en om de lidstaten in staat te stellen 
zonder verder uitstel aan de 
luchtkwaliteitsnormen van de Unie te 
voldoen, met name in stadsgebieden.

Or. en

Amendement 3

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. In de eerste fase werden 
tijdelijke specifieke conformiteitsfactoren 
voor verontreinigende stoffen in het leven 
geroepen om de fabrikanten in staat te 
stellen rekening te houden met 
wijzigingen in de testmethoden. In de 
tweede fase werd gebruikgemaakt van voor 
de verontreinigende stoffen specifieke 
definitieve conformiteitsfactoren, waarmee 
onder meer de statistische en technische 
onzekerheden van de via een draagbaar 
emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen 
in aanmerking konden worden genomen. 
De Commissie verbindt zich ertoe deze 
conformiteitsfactoren jaarlijks te 
beoordelen en te actualiseren om altijd 
mee te zijn met de verbeteringen in de 
meettechnologie, teneinde de 
conformiteitsfactoren zo snel mogelijk en 
uiterlijk in 2023 tot 1 terug te brengen.

__________________ __________________
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 

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 
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bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB 
L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB 
L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 4

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 heeft de technische 
onderbouwing van de 
conformiteitsfactoren in zijn arrest in 
twijfel getrokken door te wijzen op de 
onzekerheid die deze voor de bevoegde 
autoriteiten in het kader van hun 
activiteiten op het gebied van goedkeuring 
en markttoezicht met zich zouden 
brengen. Dat wil zeggen dat het moeilijk 
is om effectief te bepalen of het geteste 
voertuig al dan niet voldoet aan de 
grenswaarden van Verordening (EG) 
nr. 715/2007, waardoor dus een wezenlijk 
onderdeel van die verordening wordt 
gewijzigd, alsook aan de bepalingen van 
Richtlijn 2008/50/EG1 bis wat de 
emissiegrenswaarden betreft. De 
invoering van een conformiteitsfactor zou 
bijgevolg tot meer onzekerheid en 
vertraging leiden door in emissiemetingen 
een foutenmarge toe te laten ten koste van 
de volksgezondheid en de bescherming 
van het milieu.
__________________
1 bis Richtlijn 2008/50/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit 
en schonere lucht voor Europa (PB L 152 
van 11.6.2008, blz. 1).

Or. en
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Amendement 5

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verplichtingen is inbegrepen dat 
wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden 
in bijlage I. Om naleving van de in 
bijlage I, tabel 2, vermelde Euro 6-
emissiegrenswaarden te controleren, 
worden de emissiewaarden die tijdens 
eender welke geldige test van de emissies 
onder reële rijomstandigheden (RDE-test) 
zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke 
conformiteitsfactor zoals vermeld in 
bijlage I, tabel 2a. Het resultaat blijft 
onder de in tabel 2 van die bijlage 

In deze verplichtingen is inbegrepen dat 
wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden 
in bijlage I.
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vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.

Or. en

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Artikel 8 “Artikel 8

Gedelegeerde handelingen betreffende de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie van het voertuig

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 
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. Zij doet dit door 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.”

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 5, lid 3, artikel 8, en 
artikel 14, leden 2 en 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn van 

2. De in artikel 5, lid 3, artikel 8, en 
artikel 14, leden 2 en 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn van 



PE643.178v01-00 10/10 PA\1192503NL.docx

NL

vijf jaar met ingang van ... [de datum van 
inwerkingtreding]. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde van 
de termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

twee jaar met ingang van ... [de datum van 
inwerkingtreding]. De Commissie stelt 
uiterlijk zes maanden voor het einde van de 
termijn van twee jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en


