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BEKNOPTE MOTIVERING

Het doel van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies 
van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie is 
het vaststellen van geharmoniseerde regels voor de constructie van motorvoertuigen met het 
oog op de goede werking van de interne markt en een hoog niveau van milieubescherming 
wat emissies in de atmosfeer betreft. 

Om effectieve concurrentie op de markt voor reparatie- en onderhoudsdiensten tot stand te 
brengen en ervoor te zorgen dat onafhankelijke marktdeelnemers niet van de markt worden 
geweerd, moeten fabrikanten van voertuigen onafhankelijke marktdeelnemers, zoals 
reparateurs, fabrikanten of distributeurs van reparatieapparatuur, -gereedschap of 
reserveonderdelen, onbeperkte en gestandaardiseerde toegang geven tot informatie van het 
boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie.

De rapporteur steunt het voorstel in grote lijnen, maar doet een aantal voorstellen voor 
verbetering van de toegang tot reparatie-informatie. Zware bedrijfsvoertuigen worden vaak in 
meerdere stadia gefabriceerd en de toegang tot reparatie-informatie dient derhalve ook in deze 
situaties te zijn gewaarborgd, om ervoor te zorgen dat onafhankelijke marktdeelnemers 
toegang hebben tot actuele informatie betreffende alle aspecten van het voertuig. De 
rapporteur stelt derhalve voor om, in het geval van typegoedkeuring in meerdere stadia, de 
voor elke goedkeuring verantwoordelijke fabrikant ook verantwoordelijk te stellen voor het 
leveren van informatie betreffende dat stadium aan zowel de eindfabrikant, als de 
onafhankelijke marktdeelnemers. 

Het is niet mogelijk de regels inzake toegang tot reparatie- en onderhoudinformatie van Euro 
5 (pasaagiersvoertuigen) zonder meer toepasselijk te maken voor Euro 6 (zware 
bedrijfsvoertuigen) voor wat betreft het gestandaardiseerde indieningsformaat. Vandaar dat de 
Commissie het Europees Comité voor Normalisatie opdracht heeft gegeven een nieuw format 
te ontwikkelen voor het indienen van reparatie- en onderhoudinformatie, dat aansluit bij state-
of-the-art voertuigtechnologie en ook toepasselijk is voor zware bedrijfsvoertuigen. Zodra dit 
nieuwe format is goedgekeurd, wordt alle reparatie- en onderhoudinformatie met 
gebruikmaking daarvan ingediend.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Een onbeperkte toegang tot reparatie-
informatie — via een gestandaardiseerd 
formaat voor het vinden van technische 
informatie — en effectieve concurrentie op 
de markt voor reparatie- en 
onderhoudsinformatiediensten is nodig om 
de werking van de interne markt te 
verbeteren, met name wat het vrije verkeer 
van goederen, het recht van vestiging en 
het vrij verrichten van diensten betreft. Een 
groot deel van deze informatie betreft 
boorddiagnosesystemen en de interactie 
daarvan met andere voertuigsystemen. Er 
moet worden vastgesteld aan welke 
technische specificaties de websites van 
fabrikanten moeten voldoen, en er moeten 
gerichte maatregelen komen om een 
redelijke toegang voor kleine en 
middelgrote ondernemingen te 
waarborgen.

(8) Een onbeperkte toegang tot reparatie-
informatie — via een gestandaardiseerd 
formaat voor het vinden van technische 
informatie — en effectieve concurrentie op 
de markt voor reparatie- en 
onderhoudsinformatiediensten is nodig om 
de werking van de interne markt te 
verbeteren, met name wat het vrije verkeer 
van goederen, het recht van vestiging en 
het vrij verrichten van diensten betreft. Een 
groot deel van deze informatie betreft 
boorddiagnosesystemen en de interactie 
daarvan met andere voertuigsystemen. Er 
moet worden vastgesteld aan welke 
technische specificaties de websites van 
fabrikanten moeten voldoen, en er moeten 
gerichte maatregelen komen om een 
redelijke toegang voor kleine en 
middelgrote ondernemingen te 
waarborgen. 

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.  

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk ...* moet de Commissie de 
werking van het systeem inzake toegang 
tot alle voertuigreparatie- en 
onderhoudsinformatie herzien om te 
bepalen of het aangewezen is alle 
bepalingen betreffende de toegang tot 
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voertuigreparatie- en 
onderhoudsinformatie in een herziene 
typegoedkeuringskaderrichtlijn te 
consolideren. Indien de bepalingen inzake 
toegang tot dergelijke informatie op deze 
wijze zijn geconsolideerd, worden alle 
overeenkomstige bepalingen van deze 
verordening ingetrokken, op voorwaarde 
dat de bestaande rechten van toegang tot 
reparatie- en onderhoudinformatie 
worden gehandhaafd.
___________

* Vier jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

De toegang tot alle reparatie- en onderhoudinformatie moet opgenomen worden in de 
kaderrichtlijn typegoedkeuring of in andere kaderwetgeving inzake typegoedkeuring. De 
corresponderende verordening Euro 5/6 voor passagiersvoertuigen ((EG) nr. 715/2007) 
bevat een identieke overweging (overweging 9).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) De Commissie dient de 
ontwikkeling te bevorderen van een 
internationaal geharmoniseerd format 
voor onbeperkte en gestandaardiseerde 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudinformatie.

Or. en

Motivering

De Commissie dient aan te dringen op een internationaal geharmoniseerde ISO-norm format 
voor toegang tot reparatie-informatie, teneinde te komen tot de ontwikkeling van een 
internationale harmonisatie van motorvoertuigenregelgeving en daar ook de tot nu toe 



PE406.004v01-00 6/10 PA\722737NL.doc

NL

onafgedekte aspecten onder te laten vallen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Er dient een 
gemeenschappelijke Europese standaard 
voor het format van informatie van het 
boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) 
en reparatie- en onderhoudsinformatie te 
worden ontwikkeld. Omdat het bestaande 
OASIS-format niet volledig kan worden 
gebruikt voor informatie van het 
boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) 
en reparatie- en onderhoudsinformatie 
van zware bedrijfsvoertuigen is CEN 
opgedragen een uitgebreid format voor 
die informatie te ontwikkelen. Deze 
standaard dient gebaseerd te zijn op het 
OASIS-format, maar aangepast aan de 
specifieke behoeften van zware 
bedrijfsvoertuigen. Tot het moment 
waarop deze standaard door CEN is 
goedgekeurd, dient informatie van het 
boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) 
en reparatie- en onderhoudsinformatie te 
worden gepresenteerd op een 
toegankelijke wijze en in een niet-
discriminerend format. De informatie 
dient beschikbaar te worden gemaakt op 
de websites van de fabrikanten of, indien 
dit vanwege de aard van de informatie 
niet mogelijk is, in een andere geëigende 
vorm. Specificaties betreffende de 
reikwijdte van de in OASIS-document 
SC1-D2 genoemde technische informatie 
maken onderdeel uit van de bepalingen 
betreffende de tenuitvoerlegging van deze 
verordening.

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij het AM op artikel 6, lid 1.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) “boorddiagnosesysteem” of “OBD-
systeem”: een emissiebeheersingssysteem 
dat bij een storing door middel van in een 
computergeheugen opgeslagen foutcodes
kan aangeven in welk gebied de storing 
waarschijnlijk is opgetreden;

(7) "boorddiagnosesysteem” of "OBD-
systeem”: een systeem in een voertuig of 
motor dat storingen kan herkennen en, 
indien van toepassing, daarvan via een 
alarmsysteem melding kan maken, door 
middel van in een computergeheugen 
opgeslagen gegevens kan aangeven in welk 
gebied de storing waarschijnlijk is 
opgetreden, en de mogelijkheid biedt deze 
gegevens uit te lezen; De Commissie kan 
volgens de procedure van artikel 39, lid 9, 
van Richtlijn 2007/46/EG een andere 
definitie vaststellen die beter aansluit bij 
de technische ontwikkelingen op het 
gebied van OBD-systemen;

Or. en

Motivering

Het OBD-systeem controleert emissies niet daadwerkelijk. Het OBD-systeem controleert de 
prestaties van de systemen en componenten die weer de emissies bewaken. De voorgestelde 
nieuwe definitie strookt met die van WWH-OBD (World Wide Harmonized On-Board 
Diagnostics). 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke 
marktdeelnemers onbeperkte en 
gestandaardiseerde toegang tot informatie 

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke 
marktdeelnemers onbeperkte en 
gestandaardiseerde toegang tot informatie 
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van het boorddiagnosesysteem (OBD-
informatie) en reparatie- en 
onderhoudsinformatie.

van het boorddiagnosesysteem (OBD-
informatie) en reparatie- en 
onderhoudsinformatie.

In het geval van typegoedkeuring in 
meerdere stadia is de voor elke 
goedkeuring verantwoordelijke fabrikant 
ook verantwoordelijk voor het leveren van 
reparatie-informatie betreffende dat 
stadium aan zowel de eindfabrikant, als 
de onafhankelijke marktdeelnemers. De 
eindfabrikant is verantwoordelijk voor het 
leveren van informatie betreffende het 
hele voertuig aan onafhankelijke 
marktdeelnemers. Kosten voor 
toegangstijd worden slechts één keer in 
rekening gebracht.

De artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) 
nr. 715/2007 zijn van toepassing.

De artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) 
nr. 715/2007 zijn dienovereenkomstig van 
toepassing. Zodra dit nieuwe format is 
goedgekeurd, wordt alle reparatie- en 
onderhoudinformatie met gebruikmaking 
daarvan ingediend.
Tot het moment waarop deze standaard 
door CEN is goedgekeurd, dient 
informatie van het boorddiagnosesysteem 
(OBD-informatie) en reparatie- en 
onderhoudsinformatie te worden 
gepresenteerd op een toegankelijke wijze 
en in een niet-discriminerend format.  De 
informatie dient beschikbaar te worden 
gemaakt op de websites van de 
fabrikanten of, indien dit vanwege de aard 
van de informatie niet mogelijk is, in een 
andere geëigende vorm.

Or. en

Motivering

Zware bedrijfsvoertuigen worden vaak door één fabrikant geassembleerd, maar een groot 
aantal wordt in meerdere stadia gebouwd en wordt verkocht als bijv. een chassis en motor. 
De markt daarna heeft behoefte aan reparatie-informatie betreffende zowel volledig 
geassembleerde voertuigen, als voertuigen die worden verkocht in bijvoorbeeld de 
motor/chassis-vorm.

Het is niet mogelijk de regels inzake toegang tot reparatie- en onderhoudinformatie van Euro 
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5 (passagiersvoertuigen) zonder meer toepasselijk te maken voor Euro 6 (zware 
bedrijfsvoertuigen). Het gestandaardiseerde format moet derhalve worden aangepast aan de 
behoeften van de sector zware bedrijfsvoertuigen. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt en actualiseert 
volgens de procedure van artikel 39, lid 9, 
van Richtlijn 2007/46/EG, met het oog op 
de toepassing van lid 1 van dit artikel, de 
technische specificaties betreffende de 
manier waarop de OBD-informatie en de 
reparatie- en onderhoudsinformatie zullen 
worden verstrekt.

2. De Commissie bepaalt en actualiseert 
volgens de procedure van artikel 39, lid 9, 
van Richtlijn 2007/46/EG, met het oog op 
de toepassing van lid 1 van dit artikel, de 
passende technische specificaties 
betreffende de manier waarop de OBD-
informatie en de reparatie- en 
onderhoudsinformatie zullen worden 
verstrekt. De Commissie houdt rekening 
met state-of-the-art 
informatietechnologie, toekomstige 
voertuigtechnologie, bestaande ISO-
normen en de mogelijkheid van een 
mondiale ISO-norm.

Or. en

Motivering

Het is erg belangrijk dat de Commissie bij het bepalen en actualiseren van de technische 
specificaties voor OBD-informatie en reparatie- en onderhoudsinformatie rekening houdt met 
bestaande en toekomstige voertuigtechnologie en ISO-normen. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis.  Uiterlijk op 31 december 2009 stelt 
de Commissie de in de artikelen 4, lid 3, 5, 
lid 4, en 6, lid 2, bedoelde 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vast.
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Or. en

Motivering

De fabrikanten hebben behoefte aan voldoende aanpassingstijd vanaf het moment van 
afronding van de medebeslissings- en comitologieprocedure en de inwerkingtreding van de 
verordening. Voor de bestaande Euro 5/6 heeft de Commissie tijdens de 
comitologieprocedure een aantal nieuwe maatregelen geïntroduceerd, die kort na afronding 
daarvan in september 2009 verplicht zullen worden als onderdeel van Euro 5. Dit laat de 
fabrikanten zeer weinig tijd om zich aan te passen. Hier moet bij Euro 6 aandacht aan 
worden besteed.
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