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Amendement 9
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

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, waarbij onder 
meer sprake was van gevaarlijke 
toenamen van deeltjes wanneer auto’s 
hun filters schoonmaakten. Daarom zijn 
maatregelen nodig om deze situatie te 
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 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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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; er moet echter een 
onderscheid worden gemaakt tussen lichte 
bedrijfsvoertuigen en personenwagens, 
gezien de verschillen in de parameters met 
betrekking tot hun 
gebruiksomstandigheden die van invloed 
zijn op hun NOx-emissies, en de 
maatregelen moeten zijn afgestemd op de 
rijomstandigheden en het gebruik van 
deze twee categorieën voertuigen.

Or. fr

Motivering

Wanneer er maatregelen worden getroffen in verband met deze twee categorieën voertuigen, 
moet er rekening worden gehouden met de invloed van het gebruik ervan op hun NOx-
emissies.

Amendement 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De emissievoorschriften voor (3) De emissievoorschriften voor 
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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.

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. Om een 
verdere reductie van de NOx-emissies in 
reële gebruiksomstandigheden te 
realiseren, is de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën door middel van de 
certificering en standaardisering van 
draagbare emissiemeetsystemen nodig.

Or. en

Amendement 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie heeft in dit verband 
op basis van eigen onderzoek en externe 
gegevens een uitvoerige analyse uitgevoerd 
van de in Verordening (EG) nr. 692/2008 
vastgestelde procedures, tests en 
voorschriften voor de typegoedkeuring, 
waarbij zij heeft vastgesteld dat de 
emissies van Euro 5/6-voertuigen onder 
reële rijomstandigheden op de weg 
aanzienlijk hoger zijn dan de emissies die 
worden gemeten tijdens de voorgeschreven 
nieuwe Europese rijcyclus (New European 
Driving Cycle — NEDC), vooral wat de 
NOx-emissies van dieselvoertuigen betreft.

(4) De Commissie heeft in dit verband 
op basis van eigen onderzoek en externe 
gegevens een uitvoerige analyse uitgevoerd 
van de in Verordening (EG) nr. 692/2008 
vastgestelde procedures, tests en 
voorschriften voor de typegoedkeuring, 
waarbij zij heeft vastgesteld dat de 
emissies van Euro 5/6-voertuigen onder 
reële rijomstandigheden op de weg in bijna 
alle gevallen aanzienlijk hoger zijn dan de 
emissies die worden gemeten tijdens de 
voorgeschreven nieuwe Europese rijcyclus 
(New European Driving Cycle – NEDC), 
vooral wat de NOx-emissies van 
dieselvoertuigen betreft.
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Or. en

Amendement 13
Andor Deli

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij Verordening (EU) 2016/6469 
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) 2016/6469 
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. 
Er moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen de conformiteitsfactor die 
betrekking heeft op de 
emissiegrenswaarden en de foutmarge als 
gevolg van het systeem.

_________________ _________________
9 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).

9 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

Amendement 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(6) Bij Verordening (EU) 2016/6469 
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) 2016/6469 
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 en 
afzonderlijke foutmarges gebruikt, 
waarmee de statistische en technische 
onzekerheden van de via een draagbaar 
emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen 
in aanmerking konden worden genomen.

_________________ _________________
9 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).

9 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

Amendement 15
Kateřina Konečná

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij Verordening (EU) 2016/6469 
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) 2016/6469 
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 en 
afzonderlijke foutmarges gebruikt, 
waarmee de statistische en technische 
onzekerheden van de via een draagbaar 
emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen 
in aanmerking konden worden genomen.

_________________ _________________
9 Verordening (EU) 2016/646 van de 
Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 

9 Verordening (EU) 2016/646 van de 
Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 
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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).

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

Dit amendement heeft tot doel het beginsel van “marge” in te voeren in overeenstemming met 
de bestaande wetgeving, te weten Verordening (EU) 2016/646 (voor NOx) en Verordening 
(EU) 2018/1832 (voor PN). In de bestaande wetgeving wordt voor de algemene 
conformiteitsfactor onderscheid gemaakt tussen twee delen: het streefcijfer voor 
voertuigfabrikanten (d.w.z. een “conformiteitsfactor” die wordt toegepast op de werkelijke 
emissiegrenswaarde aan de uitlaat) en de variabiliteit van het draagbaar emissiemeetsysteem 
(d.w.z. de foutmarge).

Amendement 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij Verordening (EU) 2016/6469 
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) 2016/6469 
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 en 
afzonderlijke foutmarges gebruikt, 
waarmee de statistische en technische 
onzekerheden van de via een draagbaar 
emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen 
in aanmerking konden worden genomen.

_________________ _________________
9 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).

9 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
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Amendement 17
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de aanbeveling van het 
Europees Parlement aan de Raad en de 
Commissie van 4 april 2017 naar 
aanleiding van het onderzoek naar 
emissiemetingen in de 
automobielsector1 bis werden de 
Commissie en de lidstaten verzocht hun 
maatregelenpakket naar aanleiding van 
het emissieschandaal aan te scherpen en 
werd er met name bij de Commissie op 
aangedrongen de conformiteitsfactoren te 
herzien teneinde deze uiterlijk in 2021 op 
1 te brengen.
_________________
1 bis PB C 298 van 23.8.2018, blz. 140.

Or. en

Amendement 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1610 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor 

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1610 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor 
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de beoordeling van overeenstemming van 
de RDE-testresultaten met de in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 
vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig 
verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen 
de wetgever die conformiteitsfactoren had 
kunnen invoeren, aangezien zij betrekking 
hadden op een essentieel onderdeel van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

de beoordeling van overeenstemming van 
de RDE-testresultaten met de in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 
vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig 
verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen 
de wetgever die conformiteitsfactoren had 
kunnen invoeren, aangezien zij betrekking 
hadden op een essentieel onderdeel van 
Verordening (EG) nr. 715/2007. De 
foutmarge moet jaarlijks door de 
Commissie neerwaarts worden herzien, 
zodat de verbeterde kwaliteit van de 
meetprocedure en de technische 
vooruitgang van de draagbare 
emissiemeetsystemen worden 
weerspiegeld, tenzij de Commissie een 
rechtvaardiging verstrekt met een reden 
om dit niet te kunnen doen.

_________________ _________________
10 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

10 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Amendement 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1610 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor 
de beoordeling van overeenstemming van 
de RDE-testresultaten met de in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1610 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren en foutmarges zijn 
vastgelegd voor de beoordeling van 
overeenstemming van de RDE-
testresultaten met de in Verordening (EG) 
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vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig 
verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen 
de wetgever die conformiteitsfactoren had 
kunnen invoeren, aangezien zij betrekking 
hadden op een essentieel onderdeel van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

nr. 715/2007 vastgestelde 
emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het 
Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever 
die conformiteitsfactoren en foutmarges 
had kunnen invoeren, aangezien zij 
betrekking hadden op een essentieel 
onderdeel van Verordening (EG) nr. 
715/2007.

_________________ _________________
10 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

10 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Amendement 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1610 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor 
de beoordeling van overeenstemming van 
de RDE-testresultaten met de in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 
vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig 
verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen 
de wetgever die conformiteitsfactoren had 
kunnen invoeren, aangezien zij betrekking 
hadden op een essentieel onderdeel van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1610 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren en foutmarges zijn 
vastgelegd voor de beoordeling van 
overeenstemming van de RDE-
testresultaten met de in Verordening (EG) 
nr. 715/2007 vastgestelde 
emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het 
Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever 
die conformiteitsfactoren en foutmarges 
had kunnen invoeren, aangezien zij 
betrekking hadden op een essentieel 
onderdeel van Verordening (EG) nr. 
715/2007.

_________________ _________________
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10 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

10 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Amendement 21
Kateřina Konečná

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1610 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor 
de beoordeling van overeenstemming van 
de RDE-testresultaten met de in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 
vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig 
verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen 
de wetgever die conformiteitsfactoren had 
kunnen invoeren, aangezien zij betrekking 
hadden op een essentieel onderdeel van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1610 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren en foutmarges zijn 
vastgelegd voor de beoordeling van 
overeenstemming van de RDE-
testresultaten met de in Verordening (EG) 
nr. 715/2007 vastgestelde 
emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het 
Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever 
die conformiteitsfactoren en foutmarges 
had kunnen invoeren, aangezien zij 
betrekking hadden op een essentieel 
onderdeel van Verordening (EG) 
nr. 715/2007.

_________________ _________________
10 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

10 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en



AM\1197727NL.docx 13/48 PE646.974v01-00

NL

Motivering

Op 13 december 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde zaken T-339/16, T-
352/16 en T-391/1610 betreffende een beroep tot nietigverklaring van Verordening 
(EU) 2016/646. Het Gerecht heeft het deel van Verordening (EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren en foutmarges zijn vastgelegd voor de beoordeling van 
overeenstemming van de RDE-testresultaten met de in Verordening (EG) nr. 715/2007 
vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen de 
wetgever die conformiteitsfactoren en foutmarges had kunnen invoeren, aangezien zij 
betrekking hadden op een essentieel onderdeel van Verordening (EG) nr. 715/2007.

Amendement 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 en foutmarges 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 exact dezelfde 
conformiteitsfactoren en foutmarges op te 
nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007.

Or. en

Amendement 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het Gerecht trok de technische 
onderbouwing van de 

(8) Het Gerecht trok de technische 
onderbouwing van de 
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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.

conformiteitsfactoren en foutmarges 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 dezelfde conformiteitsfactoren 
en foutmarges op te nemen in Verordening 
(EG) nr. 715/2007.

Or. en

Amendement 24
Kateřina Konečná

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 en foutmarges 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 dezelfde conformiteitsfactoren 
en foutmarges op te nemen in Verordening 
(EG) nr. 715/2007.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel het beginsel van “marge” in te voeren in overeenstemming met 
de bestaande wetgeving, te weten Verordening (EU) 2016/646 (voor NOx) en Verordening 
(EU) 2018/1832 (voor PN). In de bestaande wetgeving wordt voor de algemene 
conformiteitsfactor onderscheid gemaakt tussen twee delen: het streefcijfer voor 
voertuigfabrikanten (d.w.z. een “conformiteitsfactor” die wordt toegepast op de werkelijke 
emissiegrenswaarde aan de uitlaat) en de variabiliteit van het draagbaar emissiemeetsysteem 
(d.w.z. de foutmarge).
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Amendement 25
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In de resolutie van het Europees 
Parlement van 28 maart 2019 over 
recente ontwikkelingen in het dieselgate-
schandaal werd het arrest van het Gerecht 
verwelkomd en werd de Commissie 
nadrukkelijk gevraagd om geen nieuwe 
conformiteitsfactoren in te voeren, 
teneinde ervoor te zorgen dat de Euro 6-
norm niet verder verwatert, maar onder 
normale gebruiksomstandigheden wordt 
nageleefd, zoals oorspronkelijk beoogd in 
Verordening (EG) 715/2017.

Or. en

Amendement 26
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

Schrappen
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Commissie moet de definitieve 
conformiteitsfactoren voortdurend 
herzien in het licht van de technische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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, 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. 
In dit verband moet de Commissie 
rekening houden met de normen die zijn 
goedgekeurd door het Europees Comité 
voor Normalisatie (CEN) voor een 
standaardprocedure voor de beoordeling 
van de RDE-meetonzekerheid ten aanzien 
van emissies van gassen en deeltjes.

Or. en

Amendement 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Voorstel voor een verordening
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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, 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, 
en daarbij rekening houden met de reële 
gebruiksomstandigheden van het 
voertuig.

Or. fr

Motivering

Tijdens RDE-testprocedures wordt een theoretische emissiegrenswaarde berekend die min of 
meer beantwoordt aan de werkelijke rijomstandigheden, afhankelijk van het gebruik 
waarvoor het voertuig bedoeld is: dit betreft voornamelijk bedrijfsvoertuigen die, in 
tegenstelling tot personenwagens, moeten voldoen aan bijkomende parameters in verband met 
laadvermogen en afmetingen die dus aanzienlijke gevolgen hebben voor het 
brandstofverbruik en bijgevolg de CO2-uitstoot. Voor deze specifieke parameters in verband 
met het gebruik van het voertuig kunnen de fabrikanten dus niet verantwoordelijk worden 
gesteld in het kader van de CO2-emissiewaarden die zijn vastgelegd en bepaald aan de hand 
van de nalevingscriteria voor emissies onder reële rijomstandigheden.

Amendement 29
Kateřina Konečná

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-

(9) Teneinde fabrikanten in staat te 
stellen om in het kader van de RDE-
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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.

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 foutmarge 
voortdurend herzien in het licht van de 
technische vooruitgang van het draagbaar 
emissiemeetsysteem.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel het beginsel van “marge” in te voeren in overeenstemming met 
de bestaande wetgeving, te weten Verordening (EU) 2016/646 (voor NOx) en Verordening 
(EU) 2018/1832 (voor PN). In de bestaande wetgeving wordt voor de algemene 
conformiteitsfactor onderscheid gemaakt tussen twee delen: het streefcijfer voor 
voertuigfabrikanten (d.w.z. een “conformiteitsfactor” die wordt toegepast op de werkelijke 
emissiegrenswaarde aan de uitlaat) en de variabiliteit van het draagbaar emissiemeetsysteem 
(d.w.z. de foutmarge).

Amendement 30
Andor Deli

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 

(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 
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Commissie moet de definitieve 
conformiteitsfactoren voortdurend herzien 
in het licht van de technische vooruitgang.

Commissie moet de definitieve 
conformiteitsfactoren, evenals de 
foutmarge, elke twee jaar herzien in het 
licht van de technische vooruitgang.

Or. en

Amendement 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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, 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 foutmarge 
voortdurend herzien in het licht van de 
technische vooruitgang.

Or. en

Amendement 32
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Op 11 december 2019 maakte de 
Commissie haar mededeling over de 
Europese Green Deal bekend, waarin 
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werd gewezen op de noodzaak van een 
snelle overgang op duurzame en slimme 
mobiliteit, onder meer door alle 
emissiebronnen aan te pakken en een 
duidelijk traject naar emissievrije 
mobiliteit vanaf 2025 te waarborgen. Om 
van deze ambitie een succes te maken, is 
het essentieel dat de Commissie zo snel 
mogelijk en uiterlijk in juni 2021 nieuwe 
wetgevingsvoorstellen presenteert om 
strengere emissienormen voor 
luchtvervuiling voor 
verbrandingsmotoren in te voeren, die 
betrekking hebben op alle vervuilende 
stoffen en alle brandstoffen en 
aandrijfsystemen onder alle 
rijomstandigheden, evenals een actieplan 
voor de herstructurering van de 
automobielindustrie. De Commissie moet 
bovendien uiterlijk in 2035 de verkoop 
van nieuwe personenauto’s en lichte 
bedrijfsvoertuigen met 
verbrandingsmotoren uitfaseren, terwijl 
zij er tegelijkertijd voor zorgt dat de regels 
landen die het voortouw nemen niet 
beletten op nationaal niveau strengere 
maatregelen toe te passen om het 
wegvervoer koolstofvrij te maken.

Or. en

Amendement 33
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om rechtsonzekerheid te 
voorkomen over typegoedkeuringen die 
reeds sinds 1 september 2017 zijn 
toegekend en toekomstige 
typegoedkeuringen, is het van groot 
belang om de eerder aangenomen 
conformiteitsfactoren ongewijzigd 
opnieuw in te voeren, met name gezien de 
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omstandigheid dat fabrikanten hun 
voertuigen reeds hebben ontworpen met 
inachtneming van de eerder vastgestelde 
RDE-procedure.

Or. en

Amendement 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Commissie moet het CEN de 
opdracht geven om een prestatienorm 
voor draagbare emissiemeetsystemen uit 
te werken, voor de bepaling van de 
individuele foutmarges van draagbare 
emissiemeetsystemen. Voordat een 
prestatienorm voor draagbare 
emissiemeetsystemen wordt toegepast, 
moet de Commissie zich ervoor inzetten 
om de foutmarge jaarlijks te evalueren en 
deze pas te herzien wanneer de 
meettechnologie is verbeterd.

Or. en

Motivering

De foutmarge moet 0,43 blijven zolang er geen technische verbeteringen in de meettoestellen 
zijn verwezenlijkt of in een prestatienorm voor draagbare emissiemeetsystemen van het CEN 
worden weerspiegeld.

Amendement 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(9 bis) Het is noodzakelijk dat de 
Commissie rekening houdt met eventuele 
normen die zijn goedgekeurd door het 
Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN) voor een standaardprocedure voor 
de beoordeling van RDE-meetonzekerheid 
ten aanzien van emissies van gassen en 
deeltjes.

Or. en

Amendement 36
Kateřina Konečná

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het is noodzakelijk dat de 
Commissie rekening houdt met eventuele 
normen die zijn goedgekeurd door het 
Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN) voor een standaardprocedure voor 
de beoordeling van RDE-meetonzekerheid 
ten aanzien van emissies van gassen en 
deeltjes.

Or. en

Motivering

Mits de ontwerpnorm bij de stemming wordt aangenomen, heeft het CEN zijn werk voltooid 
en moet tegen eind 2020 een norm worden ingevoerd. Het doel van de norm is de vaststelling 
van een onzekerheidsfactor voor RDE-metingen die de specifieke marges kan vervangen of 
aanvullen.

Amendement 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(9 bis) De Commissie moet rekening 
houden met eventuele normen die zijn 
goedgekeurd door het Europees Comité 
voor Normalisatie (CEN) voor een 
standaardprocedure voor de beoordeling 
van de RDE-meetonzekerheid ten aanzien 
van emissies van gassen en deeltjes.

Or. en

Motivering

De werkzaamheden van het CEN zijn reeds afgerond en uiterlijk eind 2020 moet een norm 
worden vastgesteld. Het doel hiervan is de vaststelling van een onzekerheidsfactor voor RDE-
metingen die de specifieke marges kan vervangen of aanvullen.

Amendement 38
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 
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 

(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. 
Verder moet de Commissie worden 
bevoegd om Verordening (EG) 
nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de 
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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.

foutmarges te herzien ter weerspiegeling 
van de technische vooruitgang van 
draagbare emissiemeetsystemen. 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

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). De Commissie is reeds begonnen met de werkzaamheden voor 
mogelijke maatregelen voor de periode na Euro 6. De bevoegdheidsdelegatie om de 
procedures te herzien voor de meting van deeltjes/de aanpassing van de op deeltjesmassa 
gebaseerde grenswaarden/de vaststelling van op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden 
vóór een voorstel inzake de periode na Euro 6 lijkt onnodig.
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Amendement 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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 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 

(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. 
Verder moet de Commissie worden 
bevoegd om Verordening (EG) 
nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de 
foutmarges te herzien ter weerspiegeling 
van de technische vooruitgang van 
draagbare emissiemeetsystemen. 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 
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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.

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 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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. 
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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.

Verder moet de Commissie worden 
bevoegd om Verordening (EG) 
nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de 
foutmarges te herzien ter weerspiegeling 
van de technische vooruitgang van 
draagbare emissiemeetsystemen. 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

Motivering

Er is geen reden om wijzigingen aan te brengen in Verordening (EG) nr. 715/2007 RMI: al 
deze bepalingen zijn inmiddels immers opgenomen in Verordening (EU) 2018/858. De 
Commissie is reeds begonnen met de werkzaamheden voor mogelijke maatregelen voor de 
periode na Euro 6.
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Amendement 41
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
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 

(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 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 
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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.

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 42
Maria Grapini

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; 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, de Raad en de 
deskundigen van de lidstaten onmiddellijk 
alle nodige documenten en informatie 
ontvangen, 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. ro

Amendement 43
Andor Deli

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 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 en 
foutmarge 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 
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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.

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 44
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De doelstelling van deze 
verordening, namelijk de vaststelling van 
voorschriften inzake emissies voor 
motorvoertuigen teneinde bij te dragen aan 
de verwezenlijking van 
luchtkwaliteitsdoelstellingen, kan alleen 
voldoende door de lidstaten worden 
verwezenlijkt als motorvoertuigen met 
verbrandingsmotoren, zelfs met inbegrip 
van motorvoertuigen met een geldige 
typegoedkeuring, kunnen worden 
verboden.

Or. en
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Amendement 45
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Een herziening van de 
regels zal nodig zijn om de lidstaten die 
het voortouw nemen toe te staan strengere 
maatregelen te nemen op nationaal 
niveau, indien zij daartoe besluiten1 bis.
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_NL.html, 
paragraaf 52.

Or. en

Amendement 46
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

In deze verplichtingen is inbegrepen dat 
wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden 
in bijlage I.
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onder de in tabel 2 van die bijlage 
vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.

Or. en

Amendement 47
Kateřina Konečná

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 
vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.

In deze verplichtingen is inbegrepen dat de 
emissiegrenswaarden in bijlage I worden 
nageleefd. 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 of, waar dit is 
aangegeven, door de som van de 
toepasselijke conformiteitsfactor en de 
foutmarge zoals vermeld in bijlage I, 
tabel 2a. Het resultaat is in 
overeenstemming met de in tabel 2 van die 
bijlage vermelde Euro 6-
emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel het beginsel van “marge” in te voeren in overeenstemming met 
de bestaande wetgeving, te weten Verordening (EU) 2016/646 (voor NOx) en Verordening 
(EU) 2018/1832 (voor PN). In de bestaande wetgeving wordt voor de algemene 
conformiteitsfactor onderscheid gemaakt tussen twee delen: het streefcijfer voor 
voertuigfabrikanten (d.w.z. een “conformiteitsfactor” die wordt toegepast op de werkelijke 
emissiegrenswaarde aan de uitlaat) en de variabiliteit van het draagbaar emissiemeetsysteem 
(d.w.z. de foutmarge).
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Amendement 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 
vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.

In deze verplichtingen is inbegrepen dat de 
emissiegrenswaarden in bijlage I worden 
nageleefd. 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 of, waar dit is 
aangegeven, door de som van de 
toepasselijke conformiteitsfactor en de 
foutmarge zoals vermeld in bijlage I, 
tabel 2a. Het resultaat is in 
overeenstemming met de in tabel 2 van die 
bijlage vermelde Euro 6-
emissiegrenswaarden.

Or. en

Amendement 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

In deze verplichtingen is inbegrepen dat de 
emissiegrenswaarden in bijlage I worden 
nageleefd. 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 
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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 
vermelde Euro 6-emissiegrenswaarden.

onder reële rijomstandigheden (RDE-test) 
zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke 
conformiteitsfactor of, waar dit is 
aangegeven, door de som van de 
toepasselijke conformiteitsfactor en de 
foutmarge zoals vermeld in bijlage I, 
tabel 2a. Het resultaat is in 
overeenstemming met de in tabel 2 van die 
bijlage vermelde Euro 6-
emissiegrenswaarden.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel het beginsel van “marge” in te voeren in overeenstemming met 
de bestaande wetgeving, te weten Verordening (EU) 2016/646 (voor NOx) en Verordening 
(EU) 2018/1832 (voor PN). In de bestaande wetgeving wordt voor de algemene 
conformiteitsfactor onderscheid gemaakt tussen twee delen: het streefdoel voor de 
voertuigfabrikant en de variabiliteit van het draagbare emissiemeetsysteem.

Amendement 50
Andrey Novakov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten rusten hun 
voertuigen zo uit dat de onderdelen die van 
invloed kunnen zijn op de emissies zodanig 
ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd 
zijn dat het voertuig onder normale 
gebruiksomstandigheden aan deze 
verordening kan voldoen.

1. De fabrikanten rusten hun 
voertuigen zo uit dat de onderdelen die van 
invloed kunnen zijn op de emissies zodanig 
ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd 
zijn dat het voertuig onder normale 
gebruiksomstandigheden aan deze 
verordening kan voldoen. De fabrikanten 
waarborgen bovendien de 
betrouwbaarheid van de 
emissiebeheersingssystemen en streven 
ernaar het risico op de diefstal van deze 
systemen of de manipulatie ervan te 
beperken.

Or. en
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Amendement 51
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 2 juli 2007 mogen 
de lidstaten aanvragen van fabrikanten om 
EG-typegoedkeuring of nationale 
typegoedkeuring voor een nieuw 
voertuigtype niet weigeren om redenen die 
verband houden met de emissies of het 
brandstofverbruik, en mogen zij de 
registratie, de verkoop of het in het verkeer 
brengen van een nieuw voertuig niet 
verbieden indien dit voertuig aan deze 
verordening, en in het bijzonder de Euro 5-
grenswaarden van tabel 1 van bijlage I, of 
de Euro 6-grenswaarden van tabel 2 van 
bijlage I, voldoet, behoudens artikel 4, 
lid 1, tweede alinea

1. De lidstaten mogen aanvragen om 
EG-typegoedkeuring of nationale 
typegoedkeuring voor een nieuw 
voertuigtype weigeren om redenen die 
verband houden met de emissies of het 
brandstofverbruik, en mogen de registratie, 
de verkoop of het in het verkeer brengen 
van een nieuw voertuig verbieden, ook 
wanneer dit voertuig aan deze 
verordening, en in het bijzonder de Euro 5-
grenswaarden van tabel 1 van bijlage I, of 
de Euro 6-grenswaarden van tabel 2 van 
bijlage I, voldoet, behoudens artikel 4, 
lid 1, tweede alinea.

Or. en

Motivering

Dit is belangrijk voor landen zoals Denemarken, Frankrijk enz. die hebben besloten de 
verbrandingsmotor uit te faseren.

Amendement 52
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden wordt tijdens een 
geldige RDE-test bepaald door de voor de 
verontreinigende stof specifieke 
conformiteitsfactor zoals vermeld in 
bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te 
nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
tweede alinea.

Schrappen

Or. en

Amendement 53
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 10 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden wordt tijdens een 
geldige RDE-test bepaald door de voor de 
verontreinigende stof specifieke 
conformiteitsfactor zoals vermeld in 
bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te 
nemen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
tweede alinea.

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Kateřina Konečná

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 14 bis 

Schrappen
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
teneinde — op basis van de resultaten van 
het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma, dat 
werd uitgevoerd onder leiding van het 
Wereldforum voor de harmonisatie van 
voertuigreglementen, en zonder het 
huidige ambitieniveau ten aanzien van het 
milieu te verlagen:
a) de grenswaarden voor deeltjesmassa’s 
en deeltjesaantallen in bijlage I van deze 
verordening te herzien;
b) ter aanvulling van deze verordening 
een herziene meetprocedure voor 
deeltjesaantallen vast te stellen.

Or. en

Amendement 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde — op 
basis van de resultaten van het VN/ECE-
deeltjesmeetprogramma, dat werd 
uitgevoerd onder leiding van het 
Wereldforum voor de harmonisatie van 
voertuigreglementen, en zonder het 
huidige ambitieniveau ten aanzien van het 
milieu te verlagen:

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde:

Or. en

Motivering

De uitdagingen in verband met deeltjesemissies worden behandeld door de PMP-groep in 
Genève ter voorbereiding van een Commissievoorstel voor de periode na Euro 6. Het verzoek 
om gedelegeerde bevoegdheden van lid 2 is derhalve niet relevant.
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Amendement 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde — op 
basis van de resultaten van het VN/ECE-
deeltjesmeetprogramma, dat werd 
uitgevoerd onder leiding van het 
Wereldforum voor de harmonisatie van 
voertuigreglementen, en zonder het 
huidige ambitieniveau ten aanzien van het 
milieu te verlagen:

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde:

Or. en

Amendement 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de grenswaarden voor 
deeltjesmassa’s en deeltjesaantallen in 
bijlage I van deze verordening te herzien;

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de grenswaarden voor 
deeltjesmassa’s en deeltjesaantallen in 
bijlage I van deze verordening te herzien;

a) de procedures, tests en 
voorschriften, en de testcycli voor het 
meten van emissies van deze verordening 
aan te vullen, teneinde de emissies bij 
reële rijomstandigheden naar behoren te 
weerspiegelen;

Or. en

Amendement 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ter aanvulling van deze 
verordening een herziene meetprocedure 
voor deeltjesaantallen vast te stellen.

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ter aanvulling van deze 
verordening een herziene meetprocedure 
voor deeltjesaantallen vast te stellen.

b) deze verordening te wijzigen om de 
voor de verontreinigende stof specifieke 
foutmarges van bijlage I, tabel 2a, te 
herzien in het licht van de technische 
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vooruitgang, door rekening te houden met 
de technische onzekerheden in verband 
met het gebruik van draagbare 
emissiemeetsystemen.

Or. en

Amendement 61
Isabel García Muñoz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 14 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om:

Schrappen

a) de procedures, tests en voorschriften, 
en de testcycli voor het meten van emissies 
van deze verordening aan te vullen, 
teneinde de emissies bij reële 
rijomstandigheden te weerspiegelen;
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.

Or. en

Amendement 62
Isabel García Muñoz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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a) de procedures, tests en 
voorschriften, en de testcycli voor het 
meten van emissies van deze verordening 
aan te vullen, teneinde de emissies bij 
reële rijomstandigheden te weerspiegelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 63
Isabel García Muñoz

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 64
Kateřina Konečná

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) deze verordening te wijzigen om de 
in bijlage I, tabel 2a, vermelde, voor de 
verontreinigende stof specifieke 
foutmarges te herzien in het licht van de 
technische vooruitgang, door rekening te 
houden met de technische onzekerheden 
in verband met het gebruik van draagbare 
emissiemeetsystemen.
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Or. en

Motivering

De uitdagingen in verband met deeltjesemissies worden behandeld door de PMP-groep in 
Genève ter voorbereiding van een Commissievoorstel voor de periode na Euro 6. Het verzoek 
om gedelegeerde bevoegdheden van lid 2 is derhalve niet relevant. Bovendien zijn de 
waarden voor deeltjesmassa’s en deeltjesaantallen, alsook de meetprocedure voor 
deeltjesaantallen wezenlijke onderdelen van de wetgeving die via de gewone 
wetgevingsprocedure moeten worden aangenomen en niet via gedelegeerde handelingen.

Amendement 65
Kateřina Konečná

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 foutmarge 
aan te passen aan de technische 
vooruitgang.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel het beginsel van “marge” in te voeren in overeenstemming met 
de bestaande wetgeving, te weten Verordening (EU) 2016/646 (voor NOx) en Verordening 
(EU) 2018/1832 (voor PN). In de bestaande wetgeving wordt voor de algemene 
conformiteitsfactor onderscheid gemaakt tussen twee delen: het streefcijfer voor 
voertuigfabrikanten (d.w.z. een “conformiteitsfactor” die wordt toegepast op de werkelijke 
emissiegrenswaarde aan de uitlaat) en de variabiliteit van het draagbaar emissiemeetsysteem 
(d.w.z. de foutmarge).

Amendement 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 3 – letter b
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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 foutmarge 
aan te passen aan de technische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 foutmarge 
aan te passen aan de technische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 68
Isabel García Muñoz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 14 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
“3 bis. De Commissie beoordeelt 
regelmatig de technische vooruitgang ten 
aanzien van de meetonzekerheden in 
verband met het gebruik van draagbare 
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emissiemeetsystemen. Binnen twee jaar 
na de toepassingsdatum en daarna om de 
twee jaar dient de Commissie een verslag 
in bij het Europees Parlement en de Raad 
over de uitgevoerde beoordeling alsook, 
wanneer passend, een wetgevingsvoorstel 
om de waarde van de marge van 
meetonzekerheid van de in bijlage I, 
tabel 2a, vermelde, voor de 
verontreinigende stof specifieke 
definitieve conformiteitsfactoren 
neerwaarts te herzien.”.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor rechtszekerheid voor fabrikanten en om de EU-instellingen in staat te 
stellen hun stem te laten horen over het nut van potentiële wijzigingen, moet de herziening 
van de conformiteitsfactoren plaatsvinden volgens de gewone wetgevingsprocedure. In dit 
opzicht moeten we ervoor zorgen dat slechts de foutmarge neerwaarts wordt herzien wanneer 
sprake is van technische vooruitgang ten aanzien van het gebruik van draagbare 
emissiemeetsystemen. Een regelmaat van twee jaar voor de herziening is passend om de 
aanpassing aan wijzigingen voor fabrikanten te vergemakkelijken.

Amendement 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 14 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
“5 bis. De Commissie houdt rekening met 
eventuele normen die zijn goedgekeurd 
door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN) die voorzien in een 
technisch deugdelijke aanpak voor de 
beoordeling van de RDE-meetonzekerheid 
met betrekking tot emissies van gassen en 
deeltjes, met het oog op het verplicht 
stellen van het gebruik van een dergelijke 
norm in het kader van deze verordening, 
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zodat een bevoegde autoriteit een 
specifieke marge van onzekerheid kan 
verifiëren voor toepassingen van 
draagbare emissiemeetsystemen en kan 
afwegen of deze toereikend is om de 
specifieke foutmarges van bijlage I, 
tabel 2a, bij deze verordening te 
vervangen of aan te vullen.”.

Or. en

Amendement 70
Kateřina Konečná

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie houdt rekening met 
eventuele normen die zijn goedgekeurd 
door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN) die voorzien in een 
technisch deugdelijke aanpak voor de 
beoordeling van de RDE-meetonzekerheid 
met betrekking tot emissies van gassen en 
deeltjes, met het oog op het verplicht 
stellen van het gebruik van een dergelijke 
norm in het kader van deze verordening, 
zodat een bevoegde autoriteit een 
specifieke marge van onzekerheid kan 
verifiëren voor toepassingen van 
draagbare emissiemeetsystemen en kan 
afwegen of deze toereikend is om de 
specifieke foutmarges van bijlage I, 
tabel 2a, bij deze verordening te 
vervangen of aan te vullen.

Or. en

Motivering

Mits de ontwerpnorm bij de stemming wordt aangenomen, heeft het CEN zijn werk voltooid 
en moet tegen eind 2020 een norm worden ingevoerd. Het doel van de norm is de vaststelling 
van een onzekerheidsfactor voor RDE-metingen die de specifieke marges kan vervangen of 
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aanvullen.

Amendement 71
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 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. ro


