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Amendement 16
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/40/EG

betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/40/EG

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 17
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 

betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 
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Richtlijn 2009/40/EG Richtlijn 2009/40/EG
(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. fr

Amendement 18
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de Unie is een aantal technische 
normen en eisen met betrekking tot de 
veiligheid van voertuigen aangenomen. Er 
moet echter voor worden gezorgd, door 
middel van een regime van periodieke 
technische controles, dat voertuigen, nadat 
zij op de markt zijn gekomen, gedurende 
hun hele levensduur aan de 
veiligheidsnormen blijven voldoen. Dit 
regime moet van toepassing zijn op de 
categorieën van voertuigen als omschreven 
in Richtlijn 2002/24/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 maart 2002 
betreffende de goedkeuring van twee- of 
driewielige motorvoertuigen en de 
intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de 
Raad, Richtlijn 2007/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 
september 2007 tot vaststelling van een 
kader voor de goedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd en Richtlijn 
2003/37/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
typegoedkeuring van landbouw- of 
bosbouwtrekkers en aanhangwagens, 
verwisselbare getrokken machines, 
systemen, onderdelen en technische 
eenheden daarvan en tot intrekking van 
Richtlĳn 74/150/EEG van de Raad.

(4) In de Unie is een aantal technische 
normen en eisen met betrekking tot de 
veiligheid van voertuigen aangenomen. Er 
moet echter voor worden gezorgd, door 
middel van een regime van periodieke 
technische controles, dat voertuigen, nadat 
zij op de markt zijn gekomen, gedurende 
hun hele levensduur aan de 
veiligheidsnormen blijven voldoen. De 
lidstaten zouden nationale eisen kunnen 
invoeren betreffende de technische 
controle van de categorieën van voertuigen 
als omschreven in Richtlijn 2002/24/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 maart 2002 betreffende de 
goedkeuring van twee- of driewielige 
motorvoertuigen en de intrekking van 
Richtlijn 92/61/EEG van de Raad. Dit 
regime moet van toepassing zijn op de 
categorieën van voertuigen als 
omschreven in Richtlijn 2007/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
september 2007 tot vaststelling van een 
kader voor de goedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd en Richtlijn 
2003/37/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
typegoedkeuring van landbouw- of 
bosbouwtrekkers en aanhangwagens, 
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verwisselbare getrokken machines, 
systemen, onderdelen en technische 
eenheden daarvan en tot intrekking van 
Richtlĳn 74/150/EEG van de Raad.

Or. fr

Amendement 19
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er bestaat een duidelijke correlatie 
tussen de verkeersveiligheid en het aantal
technische gebreken van voertuigen. In 
2009 zijn op de Europese wegen 35 000 
dodelijke verkeersslachtoffers gevallen. 
Aangenomen dat technische gebreken in 
even sterke mate bijdragen tot het aantal 
dodelijke verkeersslachtoffers als tot het 
aantal verkeersongevallen, kunnen meer 
dan 2 000 dodelijke verkeersslachtoffers 
in de Unie in verband worden gebracht 
met technische gebreken van voertuigen. 
Op basis van de beschikbare studies 
hadden tussen de 900 en 1 100 hiervan 
kunnen worden voorkomen indien het 
systeem van technische controles op 
adequate wijze was verbeterd.

(5) Er wordt vermoed dat er een correlatie 
bestaat tussen de verkeersveiligheid en 
technische gebreken van voertuigen. In 
2009 zijn op de Europese wegen 35 000 
dodelijke verkeersslachtoffers gevallen. 
Een passende verbetering van het systeem 
van technische controles kan ertoe 
bijdragen het aantal dodelijke 
verkeersslachtoffers tot een minimum te 
beperken.

Or. de

Motivering

De wetenschappelijke stelling valt te betwijfelen. Volgens onderzoek van de politie in 
Duitsland wordt de invloed van technische gebreken van het voertuig op de gevolgen van het 
ongeval veel kleiner geschat.

Amendement 20
Wim van de Camp
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een groot deel van de totale emissies in 
het wegvervoer, met name van CO2, is 
afkomstig van een minderheid van de 
voertuigen, namelijk voertuigen met een 
slecht werkend emissiebeheersingssysteem. 
Geschat wordt dat 5 % van alle voertuigen 
verantwoordelijk is voor 25 % van alle 
verontreinigende emissies. Een regime van 
periodieke technische controles zal daarom 
ook bijdragen tot een beter milieu door het 
terugdringen van de gemiddelde emissies 
van voertuigen.

(6) Een groot deel van de totale emissies in 
het wegvervoer, met name van CO2, is 
afkomstig van een minderheid van de 
voertuigen, namelijk voertuigen met een 
slecht werkend emissiebeheersingssysteem. 
Geschat wordt dat 5 % van alle voertuigen 
verantwoordelijk is voor 25 % van alle 
verontreinigende emissies.

Dit geldt ook voor een toename van het 
aantal fijne deeltjes en de NOx-emissies 
van moderne ontwerpen van motoren die 
een uitgebreidere emissiecontrole 
vereisen, met inbegrip van een 
elektronische controle van de integriteit 
en functionaliteit van het 
eigendiagnosesysteem (OBD-systeem), 
gekeurd via bestaande uitlaatpijptests, om 
te zorgen voor een volledige en accurate 
emissiesysteemtest, aangezien enkel OBD 
geen betrouwbare test is.
Een regime van periodieke technische 
controles zal daarom ook bijdragen tot een 
beter milieu door het terugdringen van de 
gemiddelde emissies van voertuigen.

Or. en

Motivering

OBD is geen gegarandeerde emissiebeoordelingsmethode; daarom moet een controle worden 
verricht door de emissie uit de uitlaatpijp te meten.

Amendement 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uit betrouwbare onderzoeksresultaten 
blijkt dat 8 % van de ongevallen waarbij 
motorfietsen zijn betrokken, wordt 
veroorzaakt door of verband houdt met 
technische gebreken. Motorrijders 
vormen de groep weggebruikers met het 
hoogste veiligheidsrisico, waarbij een 
stijgende trend in het aantal dodelijke 
slachtoffers waarneembaar is. 
Bromfietsbestuurders zijn 
oververtegenwoordigd in de statistieken 
van dodelijke verkeersslachtoffers: in 
2008 vonden op de Europese wegen 1 400 
bromfietsbestuurders de dood. De 
categorie van voertuigen die technische 
controles moeten ondergaan, wordt 
daarom uitgebreid tot de groep 
weggebruikers met het hoogste risico, de 
gemotoriseerde twee- en driewielige 
voertuigen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel moet de 
mogelijkheid om de technische controle ook toe te passen op gemotoriseerde twee- en 
driewielige voertuigen aan de beoordeling van de lidstaten worden overgelaten. Overigens 
stroken de gegevens van de Europese Commissie betreffende verkeersongevallen met twee- en 
driewielige voertuigen niet met eerder uitgevoerde onderzoeken.

Amendement 22
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uit betrouwbare onderzoeksresultaten 
blijkt dat 8 % van de ongevallen waarbij 

(7) Motorrijders vormen de groep 
weggebruikers met het hoogste 
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motorfietsen zijn betrokken, wordt 
veroorzaakt door of verband houdt met 
technische gebreken. Motorrijders vormen 
de groep weggebruikers met het hoogste 
veiligheidsrisico, waarbij een stijgende 
trend in het aantal dodelijke slachtoffers 
waarneembaar is. Bromfietsbestuurders 
zijn oververtegenwoordigd in de 
statistieken van dodelijke 
verkeersslachtoffers: in 2008 vonden op de 
Europese wegen 1 400 
bromfietsbestuurders de dood. De categorie 
van voertuigen die technische controles 
moeten ondergaan, wordt daarom 
uitgebreid tot de groep weggebruikers met 
het hoogste risico, de gemotoriseerde twee-
en driewielige voertuigen.

veiligheidsrisico, waarbij een stijgende 
trend in het aantal dodelijke slachtoffers 
waarneembaar is. Bromfietsbestuurders 
zijn oververtegenwoordigd in de 
statistieken van dodelijke 
verkeersslachtoffers: in 2008 vonden op de 
Europese wegen 1 400 
bromfietsbestuurders de dood. De categorie 
van voertuigen die technische controles 
moeten ondergaan, wordt daarom 
uitgebreid tot de groep weggebruikers met 
het hoogste risico, de gemotoriseerde twee-
en driewielige voertuigen.

Or. de

Motivering

(zie ook de motivering van het amendement op overweging 5) De wetenschappelijke stelling 
valt te betwijfelen. Volgens onderzoek van de politie in Duitsland wordt de invloed van 
technische gebreken van het voertuig op de gevolgen van het ongeval veel kleiner geschat. De 
uitbreiding van het toepassingsgebied is echter wel adequaat.

Amendement 23
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uit betrouwbare onderzoeksresultaten 
blijkt dat 8 % van de ongevallen waarbij 
motorfietsen zijn betrokken, wordt
veroorzaakt door of verband houdt met 
technische gebreken. Motorrijders vormen 
de groep weggebruikers met het hoogste 
veiligheidsrisico, waarbij een stijgende 
trend in het aantal dodelijke slachtoffers 
waarneembaar is. Bromfietsbestuurders 
zijn oververtegenwoordigd in de 
statistieken van dodelijke 

(7) De onderzoeken betreffende
ongevallen waarbij motorfietsen zijn 
betrokken en die zijn veroorzaakt door of 
verband houden met technische gebreken, 
geven sterk uiteenlopende resultaten.
Over het algemeen wordt erkend dat 
motorrijders hun voertuig correct 
onderhouden en dat er weinig ongevallen 
voorkomen die verband houden met de 
mechanische staat. Bromfietsbestuurders 
zijn oververtegenwoordigd in de 
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verkeersslachtoffers: in 2008 vonden op de 
Europese wegen 1 400 
bromfietsbestuurders de dood. De 
categorie van voertuigen die technische 
controles moeten ondergaan, wordt 
daarom uitgebreid tot de groep 
weggebruikers met het hoogste risico, de 
gemotoriseerde twee- en driewielige 
voertuigen.

statistieken van dodelijke 
verkeersslachtoffers: in 2008 vonden op de 
Europese wegen 1 400 
bromfietsbestuurders de dood.

Or. fr

Amendement 24
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Technische controles zijn een 
soevereine activiteit en moeten derhalve 
worden verricht door de lidstaten of door 
lichamen onder hun toezicht waaraan deze 
taak is toevertrouwd. De lidstaten moeten 
in alle gevallen verantwoordelijk blijven 
voor de technische controles, ook als het 
nationale systeem het verlenen van een 
vergunning aan particuliere lichamen 
toestaat, met inbegrip van lichamen die 
reparaties verrichten.

(10) Technische controles zijn een 
soevereine activiteit en moeten derhalve 
worden verricht door de lidstaten of door 
lichamen onder hun toezicht waaraan deze 
taak is toevertrouwd. De lidstaten moeten 
in alle gevallen verantwoordelijk blijven 
voor de organisatie van de technische 
controles, ook als het nationale systeem het 
verlenen van een vergunning aan 
particuliere lichamen toestaat, met inbegrip 
van lichamen die reparaties verrichten.

Or. fr

Amendement 25
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om een hoog niveau van controle in 
de hele Unie te verwezenlijken, moeten de 

(12) Om een hoog niveau van controle in 
de hele Unie te verwezenlijken, moeten de 
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voor de controles te gebruiken 
controleapparatuur en het onderhoud en de 
ijking daarvan op het niveau van de Unie 
worden gespecificeerd.

voor de controles te gebruiken 
controleapparatuur en het onderhoud en de
ijking daarvan op het niveau van de Unie 
worden gespecificeerd. Stimulansen 
moeten worden gecreëerd voor innovaties 
op het gebied van controlesystemen, -
procedures en -apparatuur om zo verdere 
kostenreducties en een beter gebruik te 
bewerkstelligen. 

Or. bg

Amendement 26
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om harmonisatie van de normen 
en een hoog niveau van de controle in de 
hele Europese Unie af te dwingen, moeten 
technische controles en de voor de 
uitvoering ervan gebruikte apparatuur, 
alsook de procedures en resultaten ervan, 
aan de passende 
harmonisatiemaatregelen worden 
onderworpen.

Or. bg

Amendement 27
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De resultaten van de technische 
controles mogen niet worden gewijzigd 
voor commerciële doeleinden. Alleen 
indien de bevindingen van de door een 

(14) De resultaten van de technische 
controles mogen niet worden gewijzigd 
voor commerciële doeleinden. Alleen 
indien de bevindingen van de door een 
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controleur verrichte technische controle 
duidelijk niet correct zijn, moet het 
toezichthoudende orgaan bevoegd zijn om 
de resultaten van een technische controle te 
wijzigen.

controleur verrichte technische controle 
duidelijk niet correct zijn, moet het 
toezichthoudende orgaan bevoegd zijn om 
de resultaten van een technische controle te 
wijzigen en de passende sancties op te 
leggen aan het orgaan dat het certificaat 
heeft afgegeven.

Or. bg

Amendement 28
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Hoge normen voor technische 
controles vereisen een hoog niveau aan 
vaardigheden en competenties bij het 
controlerende personeel. Hiertoe moet een 
opleidingssysteem worden ingevoerd dat 
een initiële opleiding en periodieke 
opfriscursussen omvat. Met het oog op een 
soepele overgang naar het regime van 
periodieke opleidingen voor het bestaande 
controlepersoneel moet een 
overgangsperiode worden vastgesteld.

(15) Hoge normen voor technische 
controles vereisen een hoog niveau aan 
vaardigheden en competenties bij het 
controlerende personeel. Hiertoe moet een 
pan-Europees opleidingssysteem worden 
ingevoerd dat een initiële opleiding en 
periodieke opfriscursussen omvat. Met het 
oog op een soepele overgang naar het 
regime van periodieke opleidingen voor het 
bestaande controlepersoneel moet een 
overgangsperiode worden vastgesteld.

Or. bg

Amendement 29
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Na elke controle moet een technisch 
certificaat worden afgegeven dat onder 
meer informatie over de identiteit van het 
voertuig en de resultaten van de controle 

(22) Na elke controle moet een 
elektronisch technisch certificaat worden 
afgegeven dat onder meer informatie over 
de identiteit van het voertuig en de 
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moet bevatten. Met het oog op een 
behoorlijke follow-up van technische 
controles moeten de lidstaten deze 
informatie in een gegevensbank 
verzamelen en bewaren.

resultaten van de controle moet bevatten. 
Met het oog op een behoorlijke follow-up 
van technische controles moeten de 
lidstaten deze informatie in een 
gegevensbank verzamelen en bewaren.

Or. en

Amendement 30
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Na de harmonisatie van 
apparatuur en procedures, alsmede van 
de follow-upcontroles op en kwalificaties 
van de werknemers die verantwoordelijk 
zijn voor het uitvoeren van technische 
controles, moeten de in de verschillende 
lidstaten uitgegeven controlecertificaten 
wederzijds worden erkend. Hierdoor 
kunnen de controles periodiek in elke 
lidstaat van de Europese Unie worden 
uitgevoerd, waarbij het voertuig hiervoor 
dus niet meer hoeft te worden 
teruggebracht naar het land waar het 
werd ingeschreven. Hierdoor worden ook 
onnodige kosten voor de economie en de 
consument verminderd en worden niet 
alleen de nadelige milieueffecten van het 
wegverkeer maar ook het risico op 
ongevallen beperkt.

Or. bg

Amendement 31
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Technische controles maken deel uit 
van een breder stelsel van regelgeving dat 
op voertuigen van toepassing is tijdens hun 
hele levensduur, vanaf de goedkeuring, via 
inschrijvingen en controles, tot de 
afdanking. De ontwikkeling en onderlinge 
koppeling van nationale elektronische 
gegevensbanken en die van 
voertuigfabrikanten moet in beginsel 
bijdragen tot een grotere efficiëntie van de 
gehele voertuigadministratieketen en moet 
de kosten en de administratieve lasten 
verminderen. De Commissie zou daarom 
een studie moeten uitvoeren naar de
haalbaarheid en de kosten en baten van 
het opzetten van een Europees
elektronisch voertuiginformatieplatform 
voor dit doel.

(25) Technische controles maken deel uit 
van een breder stelsel van regelgeving dat 
op voertuigen van toepassing is tijdens hun 
hele levensduur, vanaf de goedkeuring, via 
inschrijvingen en controles, tot de 
afdanking. De ontwikkeling en onderlinge 
koppeling van nationale elektronische 
gegevensbanken en die van 
voertuigfabrikanten moet in beginsel 
bijdragen tot een grotere efficiëntie van de 
gehele voertuigadministratieketen en moet 
de kosten en de administratieve lasten 
verminderen. De Commissie zou daarom 
een studie moeten uitvoeren naar de 
optimalisering van deze rechtshandeling 
en de aanpassing ervan aan reeds voor dit 
doel bestaande elektronische
voertuiginformatieplatforms, zoals het 
Europees register van 
wegvervoersondernemingen (ERRU).

Or. bg

Amendement 32
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Met het oog op de aanvulling van deze 
verordening met nadere technische details 
moet de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden
gedelegeerd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de EU-wetgeving inzake 
typegoedkeuring van voertuigcategorieën 
en de noodzaak om de bijlagen bij te 
werken in het licht van de technische 
vooruitgang. Het is van bijzonder belang 

(26) Met het oog op de aanvulling van deze 
richtlijn met nadere technische details 
moet de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd om rekening te houden met de 
ontwikkeling van de EU-wetgeving inzake 
typegoedkeuring van voertuigcategorieën 
en de noodzaak om de bijlagen bij te 
werken in het licht van de technische 
vooruitgang. Het is van bijzonder belang 
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dat de Commissie tijdens de voorbereiding 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie dient er bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor te zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

dat de Commissie tijdens de voorbereiding 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie dient er bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor te zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 33
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(27) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
richtlijn, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. de
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Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 34
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de vaststelling van 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften voor de uitvoering 
van de technische controles van voertuigen 
binnen de Unie, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen
vaststellen overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie bedoelde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het beginsel van 
evenredigheid zoals bedoeld in genoemd 
artikel gaat deze verordening niet verder 
dan hetgeen nodig is om deze doelstelling 
te verwezenlijken.

(29) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk de vaststelling van 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften voor de uitvoering 
van de technische controles van voertuigen 
binnen de Unie, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
vaststellen overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie bedoelde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan hetgeen 
nodig is om deze doelstelling te bereiken.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.
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Amendement 35
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name door het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend, zoals bedoeld in artikel 6 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie.

Schrappen

Or. fr

Amendement 36
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name door het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend, zoals bedoeld in artikel 6 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie.

(30) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name door het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend, zoals bedoeld in artikel 6 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.
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Amendement 37
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Deze verordening actualiseert de 
technische voorschriften van Richtlijn 
2009/40/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de 
technische controle van motorvoertuigen 
en aanhangwagens en breidt het 
toepassingsgebied daarvan uit om met 
name ook het opzetten van controlecentra 
en hun toezichthoudende organen te 
omvatten, evenals de aanwijzing van 
controleurs aan wie de uitvoering van de 
technische controles wordt toevertrouwd. 
Deze richtlijn moet derhalve worden 
ingetrokken. Voorts integreert deze 
verordening de voorschriften die zijn 
vervat in Aanbeveling 2010/378/EU van de 
Commissie van 5 juli 2010 inzake de 
beoordeling van gebreken die worden 
vastgesteld tijdens technische controles 
overeenkomstig Richtlijn 2009/40/EG 
teneinde de voor de technische controle 
gebruikte methoden beter te reguleren, 

(31) Deze richtlijn actualiseert de 
technische voorschriften van Richtlijn 
2009/40/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de 
technische controle van motorvoertuigen 
en aanhangwagens en breidt het 
toepassingsgebied daarvan uit om met 
name ook het opzetten van controlecentra 
en hun toezichthoudende organen te 
omvatten, evenals de aanwijzing van 
controleurs aan wie de uitvoering van de 
technische controles wordt toevertrouwd. 
Deze richtlijn moet derhalve worden 
ingetrokken. Voorts integreert deze 
verordening de voorschriften die zijn 
vervat in Aanbeveling 2010/378/EU van de 
Commissie van 5 juli 2010 inzake de 
beoordeling van gebreken die worden 
vastgesteld tijdens technische controles 
overeenkomstig Richtlijn 2009/40/EG 
teneinde de voor de technische controle 
gebruikte methoden beter te reguleren, 

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 38
Kerstin Westphal
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Deze verordening stelt een regime van 
periodieke technische controles van 
voertuigen vast.

Deze richtlijn stelt een regime van 
periodieke technische controles van 
voertuigen vast.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 39
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt een regime van 
periodieke technische controles van 
voertuigen vast.

Deze richtlijn stelt een regime van 
periodieke technische controles van 
voertuigen vast, die worden uitgevoerd op 
basis van technische minimumnormen en 
-voorschriften om een hoog niveau van 
veiligheid op de weg en 
milieubescherming te waarborgen.

Or. en

Motivering

Een richtlijn stelt gemeenschappelijke minimumnormen voor periodieke technische controles 
vast, maar houdt tegelijkertijd rekening met de verschillen tussen de lidstaten. Hogere 
technische normen en vereisten zijn toegestaan.
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Amendement 40
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
voertuigen met een door het ontwerp 
bepaalde maximumsnelheid van meer dan 
25 km/h in de volgende categorieën, als 
bedoeld in Richtlijn 2002/24/EG, Richtlijn 
2007/46/EG en Richtlijn 2003/37/EG:

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
voertuigen met een door het ontwerp 
bepaalde maximumsnelheid van meer dan 
25 km/h in de volgende categorieën, als 
bedoeld in Richtlijn 2002/24/EG, Richtlijn 
2007/46/EG en Richtlijn 2003/37/EG:

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 41
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
voertuigen met een door het ontwerp 
bepaalde maximumsnelheid van meer dan 
25 km/h in de volgende categorieën, als 
bedoeld in Richtlijn 2002/24/EG, Richtlijn 
2007/46/EG en Richtlijn 2003/37/EG:

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
voertuigen met een door het ontwerp 
bepaalde maximumsnelheid van meer dan 
25 km/h in de volgende categorieën, als 
bedoeld in Richtlijn 2002/24/EG, Richtlijn 
2007/46/EG en Richtlijn 2003/37/EG:

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.
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Amendement 42
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
voertuigen met een door het ontwerp 
bepaalde maximumsnelheid van meer dan 
25 km/h in de volgende categorieën, als 
bedoeld in Richtlijn 2002/24/EG, Richtlijn 
2007/46/EG en Richtlijn 2003/37/EG:

1. Deze verordening is van toepassing op 
voertuigen met een door het ontwerp 
bepaalde maximumsnelheid van meer dan 
25 km/h in de volgende categorieën, als 
bedoeld in Richtlijn 2007/46/EG en 
Richtlijn 2003/37/EG:

Or. fr

Amendement 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– twee- en driewielige motorvoertuigen –
voertuigcategorieën L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e en L7e;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel moet de 
mogelijkheid om de technische controle ook toe te passen op gemotoriseerde twee- en 
driewielige voertuigen aan de beoordeling van de lidstaten worden overgelaten. Overigens 
stroken de gegevens van de Europese Commissie betreffende verkeersongevallen met twee- en 
driewielige voertuigen niet met eerder uitgevoerde onderzoeken.

Amendement 44
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– twee- en driewielige motorvoertuigen –
voertuigcategorieën L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e en L7e;

Schrappen

Or. fr

Amendement 45
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing
op:

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op:

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 46
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op:

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op:
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Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 47
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

twee- en driewielige motorvoertuigen –
voertuigcategorieën L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e en L7e;

Or. fr

Amendement 48
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen nationale 
voorschriften invoeren met betrekking tot 
de technische controle van de in lid 2 
bedoelde en op hun grondgebied 
ingeschreven voertuigen.

3. De lidstaten kunnen nationale 
voorschriften invoeren met betrekking tot 
de technische controle van de in lid 1 
(streepje 7) en lid 2 bedoelde en op hun 
grondgebied ingeschreven voertuigen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een automatisch gevolg van de omzetting van de verordening in een 
richtlijn. Desalniettemin is het van belang dit in dit stadium nadrukkelijk te vermelden. 
Lidstaten die technische controles hebben, moeten in staat worden gesteld deze te handhaven. 
Lidstaten die geen technische controles hebben moeten niet worden verplicht dit soort tests in 
te voeren.
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Amendement 49
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt verstaan onder: In deze richtlijn wordt verstaan onder:

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "twee- of driewielig motorvoertuig": 
een door een motor aangedreven voertuig 
op wielen met of zonder zijspan, drie- en 
vierwielers;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel moet de 
mogelijkheid om de technische controle ook toe te passen op gemotoriseerde twee- en 
driewielige voertuigen aan de beoordeling van de lidstaten worden overgelaten. Overigens 
stroken de gegevens van de Europese Commissie betreffende verkeersongevallen met twee- en 
driewielige voertuigen niet met eerder uitgevoerde onderzoeken.

Amendement 51
Matteo Salvini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "technische controle": een controle om 
vast te stellen of de onderdelen van een 
voertuig nog voldoen aan de toepasselijke 
veiligheids- en milieukenmerken die van 
kracht waren ten tijde van de 
goedkeuring, de eerste inschrijving of de 
ingebruikneming, evenals ten tijde van de 
installatie van onderdelen op bestaande 
voertuigen;

(9) "technische controle": een inspectie om 
na te gaan of een voertuig veilig kan 
worden gebruikt op de openbare weg en 
voldoet aan de vereiste milieukenmerken;

Or. en

Motivering

Technische controles van onderdelen met voorschriften voor typegoedkeuring als maatstaf 
zijn inadequaat en onpraktisch. Wat bovendien nog belangrijker is, is dat dit ertoe kan leiden 
dat concurrerende onderdelen van voldoende kwaliteit uit de markt worden gestoten.

Amendement 52
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "controlecentrum": een openbaar of 
particulier lichaam of een openbare of 
particuliere instelling, met inbegrip van 
lichamen of instellingen die 
voertuigreparaties uitvoeren, die van een 
lidstaat een vergunning heeft verkregen om 
technische controles te verrichten;

(15) "controlecentrum": een openbaar of 
particulier lichaam of een openbare of 
particuliere instelling, die van een lidstaat 
een vergunning heeft verkregen om 
technische controles te verrichten;

Or. de

Motivering

Indien voor of na de opdracht tot controle van het voertuig door een lichaam dat of een 
instelling die voertuigreparaties uitvoert, een reparatie wordt uitgevoerd of een tijdens de 
controle vastgesteld mankement wordt verholpen, bestaat er een duidelijk belangenconflict bij 
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het lichaam dat of de instelling die de controle uitvoert, waardoor een adequate controle 
onmogelijk is.

Amendement 53
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Motorvoertuigen en aanhangwagens 
worden periodiek gecontroleerd 
overeenkomstig deze verordening in de 
lidstaat waar ze zijn ingeschreven.

1. Motorvoertuigen en aanhangwagens 
worden periodiek gecontroleerd 
overeenkomstig deze richtlijn in de lidstaat 
waar ze zijn ingeschreven.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 54
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Motorvoertuigen en aanhangwagens 
worden periodiek gecontroleerd 
overeenkomstig deze verordening in de 
lidstaat waar ze zijn ingeschreven.

1. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
periodiek worden gecontroleerd 
overeenkomstig deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De voorgestelde voorwaarde brengt te veel beperkingen met zich mee om technische 
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controles in een andere lidstaat uit te voeren dan in de lidstaat waar een voertuig is 
geregistreerd.

Amendement 55
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Fabrikanten van voertuigen bieden de 
controlecentra, of, indien relevant, de 
bevoegde instantie, toegang tot de in 
bijlage I bedoelde technische informatie 
die nodig is voor het verrichten van 
technische controles. De Commissie stelt 
nadere regels vast voor de procedures 
inzake de toegang tot de in bijlage I 
bedoelde technische informatie 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 16, lid 2.

3. Fabrikanten van voertuigen bieden de 
controlecentra en de onafhankelijke 
marktdeelnemers, of, indien relevant, de 
bevoegde instantie, toegang tot de in 
bijlage I bedoelde technische informatie 
die nodig is voor het verrichten van 
technische controles. De Commissie stelt 
nadere regels vast voor de procedures 
inzake de toegang tot de in bijlage I 
bedoelde technische informatie 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 16, lid 2.

Or. en

Motivering

Verschillende onafhankelijke marktdeelnemers zijn betrokken bij de voorbereiding van het 
voertuig voor een inspectie en voor eventuele vereiste reparaties indien het voertuig de 
controle niet doorstaat. Deze marktdeelnemers hebben de goedkeurings- en afkeuringscriteria 
nodig teneinde de voertuigen adequaat te kunnen voorbereiden of repareren. Dergelijke 
informatie is belangrijk aangezien de voertuigen steeds specifieker worden naar gelang het 
model van de voertuigfabrikant.

Amendement 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voertuigen van de categorieën L1e, L2e, Schrappen
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L3e, L4e, L5e, L6e en L7e: vier jaar na de 
datum waarop het voertuig voor het eerst 
is ingeschreven, vervolgens na twee jaar 
en daarna elk jaar;

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel moet de 
mogelijkheid om de technische controle ook toe te passen op gemotoriseerde twee- en 
driewielige voertuigen aan de beoordeling van de lidstaten worden overgelaten. Overigens 
stroken de gegevens van de Europese Commissie betreffende verkeersongevallen met twee- en 
driewielige voertuigen niet met eerder uitgevoerde onderzoeken.

Amendement 57
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voertuigen van de categorieën L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e en L7e: vier jaar na de 
datum waarop het voertuig voor het eerst 
is ingeschreven, vervolgens na twee jaar 
en daarna elk jaar;

Schrappen

Or. fr

Amendement 58
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voertuigen van de categorieën L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e en L7e: vier jaar na de 
datum waarop het voertuig voor het eerst is 
ingeschreven, vervolgens na twee jaar en 
daarna elk jaar;

– voertuigen van de categorieën L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e en L7e: vier jaar na de 
datum waarop het voertuig voor het eerst is 
ingeschreven, vervolgens elke twee jaar;
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Or. de

Motivering

Bij de bepaling van de controlefrequentie moet naast de mogelijke verbetering ook rekening 
worden gehouden met de kosten voor de consumenten, die voor de controle moeten betalen. 
Technische mankementen worden alleen ontdekt door uitgebreidere controles uit te voeren; 
indien een controle slechts oppervlakkig is, heeft de verhoging van de frequentie geen zin.

Amendement 59
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voertuigen van de categorieën M1, N1 en 
O2: vier jaar na de datum waarop het 
voertuig voor het eerst is ingeschreven, 
vervolgens na twee jaar en daarna elk 
jaar;

– voertuigen van de categorieën M1, N1 en 
O2: vier jaar na de datum waarop het 
voertuig voor het eerst is ingeschreven, 
vervolgens elke twee jaar;

Or. de

Motivering

Bij de bepaling van de controlefrequentie moet naast de mogelijke verbetering ook rekening 
worden gehouden met de kosten voor de consumenten, die voor de controle moeten betalen. 
Technische mankementen worden alleen ontdekt door uitgebreidere controles uit te voeren; 
indien een controle slechts oppervlakkig is, heeft de verhoging van de frequentie geen zin.

Amendement 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voertuigen van de categorieën M1, N1 en 
O2: vier jaar na de datum waarop het 
voertuig voor het eerst is ingeschreven, 
vervolgens na twee jaar en daarna elk 

– voertuigen van de categorieën M1, N1 en 
O2: vier jaar na de datum waarop het 
voertuig voor het eerst is ingeschreven, 
daarna elke twee jaar;
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jaar;

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel moet de 
mogelijkheid om de frequentie van de technische controles te verhogen aan de beoordeling 
van de lidstaten worden overgelaten. Overigens lijkt de reële meerwaarde van jaarlijkse 
technische controles de hiermee gepaard gaande aanvullende kosten niet te rechtvaardigen.

Amendement 61
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voertuigen van de categorie M1 die zijn 
ingeschreven als taxi of ambulance, 
voertuigen van de categorieën M2, M3, 
N2, N3, T5, O3 en O4: een jaar na de 
datum waarop het voertuig voor het eerst is 
ingeschreven, en daarna jaarlijks.

– voertuigen van de categorie M1 die zijn 
ingeschreven als taxi of ambulance, 
voertuigen van de categorieën M2, M3, 
N2, N3, T5, O3 en O4: twee jaar na de 
datum waarop het voertuig voor het eerst is
ingeschreven, en daarna tweejaarlijks.

Or. de

Motivering

Technische mankementen worden alleen ontdekt door uitgebreidere controles uit te voeren; 
indien een controle slechts oppervlakkig is, heeft de verhoging van de frequentie geen zin. 
Een groter aantal controles heeft geen noemenswaardig effect.

Amendement 62
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een voertuig van de categorie 
M1 of N1 een kilometerstand van 160 000 

Schrappen
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km heeft bereikt bij de eerste technische 
controle nadat het voertuig voor het eerst 
is ingeschreven, wordt het daarna 
jaarlijks aan een technische controle 
onderworpen.

Or. de

Motivering

Het valt te betwijfelen of er een verband bestaat tussen de afgelegde kilometers of de leeftijd 
van voertuigen en een gebrek aan verkeersveiligheid. Oudere voertuigen zijn niet vaker bij 
ongevallen betrokken dan nieuwe voertuigen.

Amendement 63
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In weerwil van de datum van de laatste 
technische controle kan de bevoegde 
instantie in de volgende gevallen eisen dat 
een voertuig vóór de in de leden 1 en 2 
bedoelde datum aan een technische 
controle of een aanvullende controle 
wordt onderworpen:

Schrappen

– na een ongeval met ernstige schade aan 
de voornaamste veiligheidsgerelateerde 
onderdelen van het voertuig, zoals de 
wielen, de ophanging, kreukelzones, de 
stuurinrichting of het remsysteem;
– wanneer de veiligheids- en 
milieusystemen en -onderdelen van het 
voertuig zijn veranderd of gewijzigd;
– wanneer de houder van het 
kentekenbewijs van het voertuig het 
kentekenbewijs overdoet aan een andere 
houder.

Or. de
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Motivering

Dit wetsvoorstel is erop gericht technische controles te verbeteren. Er bestaat geen gegronde 
reden om plotseling te vermoeden dat er sprake is van een technisch mankement wanneer het 
voertuig van eigenaar wisselt.

Amendement 64
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– na een verkeerscontrole;

Or. fr

Amendement 65
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het controlecentrum dat, of, indien 
relevant, de bevoegde instantie die, een 
technische controle van een voertuig heeft 
verricht, geeft een technisch certificaat 
voor dat voertuig af dat ten minste de 
elementen van bijlage IV omvat.

1. Het controlecentrum dat, of, indien 
relevant, de bevoegde instantie die, een 
technische controle van een voertuig heeft 
verricht, geeft een technisch certificaat 
voor dat voertuig af dat ten minste de 
elementen van bijlage IV omvat. De in de 
verschillende lidstaten afgegeven 
controlecertificaten worden, na een 
periode van harmonisatie van de 
voorschriften en technische controles, 
wederzijds erkend in de hele Europese 
Unie.

Or. bg

Motivering

De wederzijdse erkenning van controlecertificaten in de EU, na een periode van harmonisatie 
van de relevante voorschriften, zou de economie en de consument de onnodige kosten 
besparen die het terugbrengen van voertuigen naar de lidstaat van inschrijving voor 
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controledoeleinden meebrengt.

Amendement 66
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het controlecentrum dat, of, indien 
relevant, de bevoegde instantie die, een 
technische controle van een voertuig heeft 
verricht, geeft een technisch certificaat 
voor dat voertuig af dat ten minste de 
elementen van bijlage IV omvat.

1. Het controlecentrum dat, of, indien 
relevant, de bevoegde instantie die, een 
technische controle van een voertuig heeft 
verricht, geeft een elektronisch technisch 
certificaat voor dat voertuig af dat ten 
minste de elementen van bijlage IV omvat. 

Or. en

Amendement 67
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het controlecentrum of, indien relevant, 
de bevoegde instantie verstrekt de persoon 
die het voertuig voor een controle heeft 
gebracht het technisch certificaat of, in 
geval van een elektronisch technisch 
certificaat, een naar behoren 
gecertificeerde gedrukte versie van het 
certificaat.

2. Het controlecentrum of, indien relevant, 
de bevoegde instantie verstrekt de persoon 
die het voertuig voor een controle heeft 
gebracht onverwijld het technisch 
certificaat of, in geval van een elektronisch 
technisch certificaat, een naar behoren 
gecertificeerde gedrukte versie van het 
certificaat.

Or. en

Amendement 68
Kerstin Westphal



AM\931274NL.doc 33/65 PE508.009v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening en 
uiterlijk drie jaar daarna delen de 
controlecentra de in de door hen afgegeven 
technische certificaten vermelde informatie 
langs elektronische weg mee aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat. Deze 
mededeling geschiedt binnen een redelijke 
termijn na de afgifte van de technische 
certificaten. Deze mededeling geschiedt 
binnen een redelijke termijn na de afgifte 
van de technische certificaten. Tot deze 
datum kunnen de controlecentra deze 
informatie via andere kanalen aan de 
bevoegde instantie meedelen. De bevoegde 
instantie bewaart deze informatie 
gedurende 36 maanden vanaf de datum van 
ontvangst.

3. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
uiterlijk drie jaar daarna delen de 
controlecentra de in de door hen afgegeven 
technische certificaten vermelde informatie 
langs elektronische weg mee aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat. Deze 
mededeling geschiedt binnen een redelijke 
termijn na de afgifte van de technische 
certificaten. Deze mededeling geschiedt 
binnen een redelijke termijn na de afgifte 
van de technische certificaten. Tot deze 
datum kunnen de controlecentra deze 
informatie via andere kanalen aan de 
bevoegde instantie meedelen. De bevoegde 
instantie bewaart deze informatie 
gedurende 36 maanden vanaf de datum van 
ontvangst.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 69
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening en 
uiterlijk drie jaar daarna delen de 

3. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
uiterlijk drie jaar daarna delen de 
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controlecentra de in de door hen afgegeven 
technische certificaten vermelde informatie 
langs elektronische weg mee aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat. Deze 
mededeling geschiedt binnen een redelijke 
termijn na de afgifte van de technische 
certificaten. Tot deze datum kunnen de 
controlecentra deze informatie via andere 
kanalen aan de bevoegde instantie 
meedelen. De bevoegde instantie bewaart 
deze informatie gedurende 36 maanden 
vanaf de datum van ontvangst.

controlecentra de in de door hen afgegeven 
technische certificaten vermelde informatie 
langs elektronische weg mee aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat. Deze 
mededeling geschiedt binnen een redelijke 
termijn na de afgifte van de technische 
certificaten. Tot deze datum kunnen de 
controlecentra deze informatie via andere 
kanalen aan de bevoegde instantie 
meedelen. De bevoegde instantie bewaart 
deze informatie gedurende 36 maanden 
vanaf de datum van ontvangst.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 70
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De resultaten van de technische controle 
worden meegedeeld aan de 
inschrijvingsautoriteit van het voertuig. 
Deze kennisgeving dient de in het 
technisch certificaat vermelde informatie te 
bevatten.

5. De resultaten van de technische controle 
worden onverwijld meegedeeld aan de 
inschrijvingsautoriteit van het voertuig. 
Deze kennisgeving dient de in het 
technisch certificaat vermelde informatie te 
bevatten.

Or. en

Amendement 71
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Controleurs die op de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt in 
dienst zijn bij bevoegde instanties van de 
lidstaat of een controlecentrum worden 
vrijgesteld van de in bijlage VI, punt 1, 
neergelegde vereisten. De lidstaten geven 
aan deze controleurs een gelijkwaardig 
certificaat af.

3. Controleurs die op de datum waarop 
deze richtlijn van toepassing wordt in 
dienst zijn bij bevoegde instanties van de 
lidstaat of een controlecentrum worden 
vrijgesteld van de in bijlage VI, punt 1, 
neergelegde vereisten. De lidstaten geven 
aan deze controleurs een gelijkwaardig 
certificaat af.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 72
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Controleurs die op de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt in 
dienst zijn bij bevoegde instanties van de 
lidstaat of een controlecentrum worden 
vrijgesteld van de in bijlage VI, punt 1, 
neergelegde vereisten. De lidstaten geven 
aan deze controleurs een gelijkwaardig 
certificaat af.

3. Controleurs die op de datum waarop 
deze richtlijn van toepassing wordt in 
dienst zijn bij bevoegde instanties van de 
lidstaat of een controlecentrum worden 
vrijgesteld van de in bijlage VI, punt 1, 
neergelegde vereisten. De lidstaten geven 
aan deze controleurs een gelijkwaardig 
certificaat af.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.
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Amendement 73
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het controlecentrum stelt de persoon die 
het voertuig voor controle brengt in kennis 
van de noodzakelijk te verrichten reparaties 
en verandert de resultaten van de controle 
niet om commerciële redenen.

5. Het controlecentrum stelt de persoon die 
het voertuig voor controle brengt in kennis 
van de objectief noodzakelijk te verrichten 
reparaties.

Or. en

Amendement 74
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een nationaal 
contactpunt aan dat verantwoordelijk is 
voor de uitwisseling van informatie met de 
andere lidstaten en de Commissie met 
betrekking tot de toepassing van deze 
verordening.

1. De lidstaten wijzen een nationaal 
contactpunt aan dat verantwoordelijk is 
voor de uitwisseling van informatie met de 
andere lidstaten en de Commissie met 
betrekking tot de toepassing van deze 
richtlijn.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.
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Amendement 75
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een nationaal 
contactpunt aan dat verantwoordelijk is 
voor de uitwisseling van informatie met de 
andere lidstaten en de Commissie met 
betrekking tot de toepassing van deze 
verordening.

1. De lidstaten wijzen een nationaal 
contactpunt aan dat verantwoordelijk is 
voor de uitwisseling van informatie met de 
andere lidstaten en de Commissie met 
betrekking tot de toepassing van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 76
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie 
uiterlijk [een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening] de namen en 
contactgegevens van hun nationale 
contactpunt mee en stellen de Commissie 
onverwijld in kennis van eventuele 
wijzigingen daarvan. De Commissie stelt 
een lijst op van alle nationale 
contactpunten en bezorgt deze aan de 
lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie 
uiterlijk [een jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] de namen en 
contactgegevens van hun nationale 
contactpunt mee en stellen de Commissie 
onverwijld in kennis van eventuele 
wijzigingen daarvan. De Commissie stelt 
een lijst op van alle nationale 
contactpunten en bezorgt deze aan de 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.
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Amendement 77
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderzoekt de 
haalbaarheid, de kosten en de baten van 
de inrichting van een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

De Commissie richt een elektronisch 
voertuiginformatieplatform in voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra, de fabrikanten 
van controle- en meetapparatuur voor de 
technische controle in de zin van deze 
verordening, onafhankelijke fabrikanten 
van voertuigonderdelen en –systemen, en 
de voertuigfabrikanten.

Or. de

Motivering

Voor de harmonisatie van verschillende controlenormen is een gemeenschappelijk 
gegevensplatform noodzakelijk. Het toepassingsgebied van dit platform moet echter worden 
uitgebreid aangezien het niet louter mag dienen als een schat aan gegevens in de handen van 
de Commissie, maar wel om de instanties van wie de gegevens afkomstig zijn feedback te 
geven over de uit de gegevensrecords opgedane essentiële inzichten ter verbetering van 
voertuigen, de controle en het toezicht erop.

Amendement 78
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderzoekt de 
haalbaarheid, de kosten en de baten van 
de inrichting van een elektronisch 

De Commissie onderzoekt de 
mogelijkheden van optimalisering van 
deze rechtshandeling en de aanpassing 
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voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

ervan aan reeds bestaande elektronische
voertuiginformatieplatforms voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

Or. bg

Motivering

Als de lidstaten het bestaande elektronisch voertuiginformatieplatform zouden gebruiken, zou 
dit de extra administratieve en financiële kosten voor de ontwikkeling van een nieuw 
elektronisch instrument helpen vermijden en dubbel werk bij het verzamelen van gegevens 
helpen voorkomen.

Amendement 79
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid,
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra, de 
voertuigfabrikanten en de fabrikanten van 
controleapparatuur.

Or. en

Amendement 80
Wim van de Camp
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra, de 
voertuigfabrikanten en de onafhankelijke 
marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

De toegang tot de controleresultaten mag niet worden beperkt tot slechts enkele 
marktdeelnemers. Hierdoor zouden zij informatie in handen krijgen waar ze hun voordeel 
mee kunnen doen, en kan een concurrentieverstorende situatie ontstaan. Daarom moet deze 
informatie ook beschikbaar zijn voor andere betrokken toeleveringsbedrijven.

Amendement 81
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra en de 
voertuigfabrikanten.

De Commissie onderzoekt de haalbaarheid, 
de kosten en de baten van de inrichting van 
een elektronisch 
voertuiginformatieplatform voor de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot technische controles tussen de bevoegde 
instanties van lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra, de 
voertuigfabrikanten en de onafhankelijke 
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marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

De toegang tot de controleresultaten mag niet worden beperkt tot bepaalde marktdeelnemers 
(zoals enkel de voertuigfabrikanten). Hierdoor zouden zij informatie in handen krijgen waar 
ze hun voordeel mee kunnen doen, en kan een concurrentieverstorende situatie ontstaan. 
Daarom moet deze informatie ook beschikbaar zijn voor andere betrokken 
toeleveringsbedrijven.

Amendement 82
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van dat onderzoek evalueert en 
presenteert de Commissie verschillende 
beleidsopties, waaronder de mogelijkheid 
om de vereiste van artikel 10 om bewijs af 
te geven te schrappen. Binnen een termijn 
van twee jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt, brengt 
de Commissie aan de Raad en aan het 
Europees Parlement verslag uit van het 
onderzoek en doet zij, indien passend, dit 
onderzoek vergezeld gaan van een 
wetgevingsvoorstel.

Het doel van dit platform is de bevoegde 
instanties van de lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de controles, de 
inschrijving en de goedkeuring van het 
voertuig, de controlecentra, de 
fabrikanten van controle- en 
meetapparatuur voor de technische 
controle in de zin van deze verordening, 
onafhankelijke fabrikanten van 
voertuigonderdelen en –systemen, en de 
voertuigfabrikanten, uit deze 
gegevensverzameling de nodige gegevens 
toe te zenden om de veiligheid van het 
voertuig of de controle van het voertuig te 
verbeteren. Bij de toezending van de 
gegevens zorgt de Commissie ervoor dat 
gegevensrecords duidelijk worden 
gescheiden op basis van hun toepassing 
en hun latere gebruikers, en dat steeds 
alleen de voor de verbetering 
noodzakelijke gegevens worden 
toegezonden. In geval van twijfel over de 
noodzaak van de gegevens, wordt de 
beslissing genomen door het in artikel 16 
genoemde comité.
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Or. de

Motivering

Voor de harmonisatie van verschillende controlenormen is een gemeenschappelijk 
gegevensplatform noodzakelijk. Het toepassingsgebied van dit platform moet echter worden 
uitgebreid aangezien het niet louter mag dienen als een schat aan gegevens in de handen van 
de Commissie, maar wel om de instanties van wie de gegevens afkomstig zijn feedback te 
geven over de uit de gegevensrecords opgedane essentiële inzichten ter verbetering van 
voertuigen, de controle en het toezicht erop.

Amendement 83
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van dat onderzoek evalueert en 
presenteert de Commissie verschillende 
beleidsopties, waaronder de mogelijkheid 
om de vereiste van artikel 10 om bewijs af 
te geven te schrappen. Binnen een termijn 
van twee jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt, brengt 
de Commissie aan de Raad en aan het 
Europees Parlement verslag uit van het 
onderzoek en doet zij, indien passend, dit 
onderzoek vergezeld gaan van een 
wetgevingsvoorstel.

Op basis van dat onderzoek evalueert en 
presenteert de Commissie verschillende 
beleidsopties, waaronder de mogelijkheid 
om de vereiste van artikel 10 om bewijs af 
te geven te schrappen. Binnen een termijn 
van twee jaar na de datum waarop deze 
richtlijn van toepassing wordt, brengt de 
Commissie aan de Raad en aan het 
Europees Parlement verslag uit van het 
onderzoek en doet zij, indien passend, dit 
onderzoek vergezeld gaan van een 
wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 84
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

2. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd 
met ingang van [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 85
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

2. De bevoegdheid om de in artikel 17 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor een termijn van vijf jaar met ingang 
van [de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn], de Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en
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Motivering

Het is beter de bevoegdheidsdelegatie voor een tijdelijke periode toe te kennen. De 
Commissie dient een verslag op te stellen betreffende de werking van de gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 86
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van de 
bepalingen van deze verordening en 
treffen alle maatregelen die nodig zijn om 
de daadwerkelijke toepassing van die 
sancties te garanderen. Deze sancties 
dienen doeltreffend, evenredig en niet-
discriminerend te zijn en een afschrikkende 
werking te hebben.

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van de 
bepalingen van deze richtlijn en treffen 
alle maatregelen die nodig zijn om de 
daadwerkelijke toepassing van die sancties 
te garanderen. Deze sancties dienen 
doeltreffend, evenredig en niet-
discriminerend te zijn en een afschrikkende 
werking te hebben.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 87
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van de 

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van de 
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bepalingen van deze verordening en 
treffen alle maatregelen die nodig zijn om 
de daadwerkelijke toepassing van die 
sancties te garanderen. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig, 
afschrikkend en niet-discriminerend zijn.

bepalingen van deze richtlijn en treffen 
alle maatregelen die nodig zijn om de 
daadwerkelijke toepassing van die sancties 
te garanderen. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig, afschrikkend en 
niet-discriminerend zijn.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 88
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [een jaar na de datum waarop 
deze verordening van toepassing wordt] in 
kennis van die bepalingen en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

3. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [een jaar na de datum waarop 
deze richtlijn van toepassing wordt] in 
kennis van die bepalingen en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 89
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [een jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt] in 
kennis van die bepalingen en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

3. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [een jaar na de datum waarop deze 
richtlijn van toepassing wordt] in kennis 
van die bepalingen en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 90
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Controlefaciliteiten en -apparatuur als 
bedoeld in artikel 11 die op [de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt] niet voldoen aan de in bijlage V 
neergelegde minimumeisen mogen niet 
langer dan gedurende een termijn van vijf 
jaar na deze datum worden gebruikt voor 
het verrichten van technische controles.

1. Controlefaciliteiten en -apparatuur als 
bedoeld in artikel 11 die op [de datum 
waarop deze richtlijn van toepassing 
wordt] niet voldoen aan de in bijlage V 
neergelegde minimumeisen mogen niet 
langer dan gedurende een termijn van vijf 
jaar na deze datum worden gebruikt voor 
het verrichten van technische controles.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.
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Amendement 91
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Controlefaciliteiten en -apparatuur als 
bedoeld in artikel 11 die op [de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt] niet voldoen aan de in bijlage V 
neergelegde minimumeisen mogen niet 
langer dan gedurende een termijn van vijf 
jaar na deze datum worden gebruikt voor 
het verrichten van technische controles.

1. Controlefaciliteiten en -apparatuur als 
bedoeld in artikel 11 die op [de datum 
waarop deze richtlijn van toepassing 
wordt] niet voldoen aan de in bijlage V 
neergelegde minimumeisen mogen niet 
langer dan gedurende een termijn van vijf 
jaar na deze datum worden gebruikt voor 
het verrichten van technische controles.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 92
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in bijlage VII 
neergelegde vereisten toe uiterlijk vijf jaar 
na de datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt.

2. De lidstaten passen de in bijlage VII 
neergelegde vereisten toe uiterlijk vijf jaar 
na de datum waarop deze richtlijn van 
toepassing wordt.

Or. de

Motivering

(zie motivering van het amendement op de titel).

Amendement 93
Wim van de Camp
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in bijlage VII 
neergelegde vereisten toe uiterlijk vijf jaar 
na de datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt.

2. De lidstaten passen de in bijlage VII 
neergelegde vereisten toe uiterlijk vijf jaar 
na de datum waarop deze richtlijn van 
toepassing wordt.

Or. en

Motivering

Terminologie in overeenstemming met een richtlijn.

Amendement 94
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2009/40/EG en Aanbeveling 
2010/378/EU van de Commissie worden 
ingetrokken met ingang van [de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt].

Richtlijn 2009/40/EG en Aanbeveling 
2010/378/EU van de Commissie worden 
ingetrokken met ingang van [de datum 
waarop deze richtlijn van toepassing 
wordt].

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 95
Wim van de Camp
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2009/40/EG en Aanbeveling 
2010/378/EU van de Commissie worden 
ingetrokken met ingang van [de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt].

Richtlijn 2009/40/EG en Aanbeveling 
2010/378/EU van de Commissie worden 
ingetrokken met ingang van [de datum 
waarop deze richtlijn van toepassing 
wordt].

Or. en

Amendement 96
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 97
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 98
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij wordt van toepassing [12 maanden na 
de datum van haar inwerkingtreding].

Zij wordt van toepassing [24 maanden na 
de datum van haar inwerkingtreding].

Or. en

Amendement 99
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Deze richtlijn is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Or. de

Motivering

Een verordening is in dit geval niet de juiste rechtshandeling. Het met deze wet nagestreefde 
doel, te weten het aantal verkeersongevallen door middel van regelmatige technische controle 
tot een minimum te beperken, kan ook worden bereikt met een juridisch instrument dat minder 
ingrijpend is voor het nationaal recht. De stelling die aan dit voorstel ten grondslag ligt, valt 
te betwijfelen. Aangezien deze twijfel niet kan worden weggenomen, verdient een richtlijn als 
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evenrediger instrument de voorkeur.

Amendement 100
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Deze richtlijn is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Or. en

Amendement 101
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Het eindpunt van de 
koplamp ligt niet 
binnen de grenzen die 
in de vereisten zijn 
bepaald

4.1.2 Afstelling Bepaal het 
horizontale 
eindpunt van elke 
koplamp bij 
gedimd licht met 
behulp van een 
speciaal hiervoor 
bestemd toestel of 
een scherm.

Amendement van het Parlement

a) Het eindpunt van de 
koplamp ligt niet 
binnen de grenzen die 
in de vereisten zijn 
bepaald.

4.1.2 Afstelling Bepaal het 
horizontale en het 
verticale eindpunt 
van elke koplamp 
bij gedimd licht 
met behulp van 
een speciaal 
hiervoor bestemd 
toestel en een 
elektronisch 
controleapparaat 

b) Controleer het 
dynamische systeem 
van de 
koplampfunctie en de 
afstelling.
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om waar van 
toepassing de 
dynamische 
functionaliteit te 
controleren.

Or. en

Motivering

Verticale metingen vormen de meest kritische criteria voor afstelling en moeten daarom 
inbegrepen zijn.

Om te garanderen dat de koplampen accuraat zijn afgesteld en de brandpuntafstand correct 
is bijgesteld, is een toestel om het eindpunt van de koplamp te bepalen noodzakelijk, met name 
voor hoge-intensiteitontladingslampen en dynamisch gecontroleerde systemen. Dit kan niet 
naar behoren worden gerealiseerd door enkel een richtscherm te gebruiken. Voor dynamisch 
gecontroleerde koplampsystemen met een hoge-intensiteitlichtbron, moet een elektronisch 
controleapparaat in combinatie met een geschikt testapparaat voor koplampafstelling worden 
gebruikt.

Amendement 102
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) Schakelaar werkt 
niet in 
overeenstemming met 
de vereisten (aantal 
oplichtende 
koplampen op 
hetzelfde moment)

4.1.3 Schakelaars Visuele controle 
en controle door 
bediening.

b) Verminderde 
functie van 
schakelaar.

Amendement van het Parlement

4.1.3 Schakelaars Visuele controle 
en controle door 
bediening met 
behulp van een 

a) Schakelaar werkt 
niet in 
overeenstemming met 
de vereisten (aantal 
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oplichtende 
koplampen op 
hetzelfde moment)

elektronisch 
controleapparaat 
waar 
noodzakelijk. b) Verminderde 

functie van 
schakelaar.

Or. en

Motivering

Om de schakelaars voor automatische controle van de koplampen (bijv. High Beam Assist) 
adequaat te testen, moet de test worden uitgevoerd met behulp van een elektronisch 
controleapparaat om de correcte werking te controleren.

Amendement 103
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.5

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) Inrichting werkt 
niet.

4.1.5. 
Verstelinrichting 
(indien verplicht)

Visuele controle 
en indien 
mogelijk controle 
door bediening. b) Manuele inrichting 

kan niet vanaf de 
bestuurderszitplaats 
worden bediend.

Amendement van het Parlement

a) Inrichting werkt 
niet.

4.1.5. 
Verstelinrichting 
(indien verplicht)

Visuele controle 
en controle door 
bediening met 
behulp van een 
elektronisch 
controleapparaat 
waar 
noodzakelijk.

b) Manuele inrichting 
kan niet vanaf de 
bestuurderszitplaats 
worden bediend.

Or. en

Motivering

Om de werking van de automatische verstelinrichting voor de koplampen adequaat te testen, 
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moet de test worden uitgevoerd met behulp van een elektronisch controleapparaat om de 
correcte werking van de verstelinrichting te garanderen.

Amendement 104
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) Schakelaar werkt 
niet in 
overeenstemming met 
de vereisten

4.3.2. Schakelaars Visuele controle 
en controle door
bediening

b) Verminderde 
functie van 
schakelaar.

Amendement van het Parlement

a) Schakelaar werkt 
niet in 
overeenstemming met 
de vereisten
b) Verminderde 
functie van 
schakelaar.

4.3.2 Schakelaars voor
stoplichten –
noodremlichten

Visuele controle 
en controle door 
bediening met 
behulp van een 
elektronisch 
controleapparaat 
om de 
invoerwaarde van 
de bedrijfsrem te 
variëren en door 
observatie de 
werking van het 
noodremlicht te 
controleren.

c) Functies van het 
noodremlicht werken 
niet of niet correct

Or. en

Motivering

Er moet een elektronisch controleapparaat worden gebruikt om invoersignalen voor de 
rempedaalsensor te genereren om te controleren of de noodremlichten (met inbegrip van 
automatische activering van de waarschuwingsknipperlichten) correct werken, wat 
vervolgens wordt gecontroleerd door directe observatie.
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Amendement 105
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

4.5.2 Afstelling (X)(2) Door bediening en 
met het gebruik 
van een toestel om 
het eindpunt van 
de koplamp te 
bepalen.

Mistlicht vooraan 
schijnt niet meer 
horizontaal wanneer 
het lichtpatroon een 
scheidingslijn heeft.

Amendement van het Parlement

4.5.2 Afstelling (X)(2) Door bediening en 
met het gebruik 
van een toestel om 
het eindpunt van 
de koplamp te 
bepalen.

Mistlicht vooraan 
schijnt niet meer 
horizontaal en 
verticaal wanneer het 
lichtpatroon een 
scheidingslijn heeft.

Or. en

Motivering

Verticale metingen vormen de meest kritische criteria voor afstelling en moeten daarom 
inbegrepen zijn.

Amendement 106
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 5.3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) Schokdempers zijn 
niet goed aan het 
chassis of de as 
bevestigd.

5.3.2. Schokdempers Visuele controle 
met het voertuig 
boven een 
smeerkuil of 
bevestigd aan een 
hijstoestel, of, 
indien 
beschikbaar, met 

b) Beschadigde 
schokdemper met 
sporen van lekkage of 
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het gebruik van 
speciale 
apparatuur.

defect.

Amendement van het Parlement

a) Schokdempers zijn 
niet goed aan het 
chassis of de as 
bevestigd.

5.3.2. Schokdempers Visuele controle 
met het voertuig 
boven een 
smeerkuil of 
bevestigd aan een 
hijstoestel met het 
gebruik van 
speciale 
apparatuur.

b) Beschadigde 
schokdemper met 
sporen van lekkage of 
defect.

Or. en

Motivering

De goede werking van de demping van het ophangingsysteem van het voertuig kan alleen 
objectief worden beoordeeld via het gebruik van een dempingtestmachine. Voor elektronisch 
bestuurde ophangingsystemen moet een elektronisch controleapparaat worden gebruikt om 
het ophangingsysteem van het voertuig te controleren terwijl tegelijkertijd metingen worden 
verricht met behulp van een dempingtestmachine om te beoordelen of het systeem naar 
behoren werkt. Het voorstel is dat een verschil van 30% tussen de linker- en rechterzijde van 
dezelfde as een praktisch en realistisch criterium voor goed- of afkeuring vormt.

Amendement 107
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 5.3.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) Er is een aanzienlijk 
verschil tussen links 
en rechts.

5.3.2.1 Controle van 
de bedrijfszekerheid 
van demping

Gebruik speciale 
apparatuur en 
vergelijk de 
verschillen tussen 
links/rechts en/of 
vergelijk met 
absolute waarden 
die de 
fabrikanten 
hebben gegeven.

b) De gegeven 
minimumwaarden 
worden niet bereikt.
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Amendement van het Parlement

a) Er is een aanzienlijk 
verschil tussen links 
en rechts.

b) Er wordt niet 
voldaan aan de 
waarden van de 
dempingsverhoudinge
n

5.3.2.1 Controle van 
de bedrijfszekerheid 
van demping

Gebruik een 
dempingtestmach
ine en vergelijk de 
verschillen tussen 
links/rechts en de 
dempingsverhoud
ingen van de 
voertuigfabrikant
en indien deze 
waarden de 
algemene limiet 
voor de 
dempingsverhoud
ing van 0,1 
overschrijden

c) De meetwaarden 
van de linker- en de 
rechterzijde van 
dezelfde as wijken 
meer dan 30% van 
elkaar af

Or. en

Motivering

De goede werking van de demping van het ophangingsysteem van het voertuig kan alleen 
objectief worden beoordeeld via het gebruik van een dempingtestmachine. Voor elektronisch 
bestuurde ophangingsystemen moet een elektronisch controleapparaat worden gebruikt om 
het ophangingsysteem van het voertuig te controleren terwijl tegelijkertijd metingen worden 
verricht met behulp van een dempingtestmachine om te beoordelen of het systeem naar 
behoren werkt.

Het voorstel is dat een verschil van 30% tussen de linker- en rechterzijde van dezelfde as een 
praktisch en realistisch criterium voor goed- of afkeuring vormt.

Amendement 108
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8.2.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

8.2.2.2 Opaciteit Voertuigen 
die vóór 1 januari 1980 zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen, hoeven niet aan 
deze vereiste voldoen.

a) De opaciteit van de 
uitlaatgassen wordt gemeten 
tijdens een vrije acceleratie 
(bij niet-belaste motor wordt 
het toerental opgevoerd van 
het stationair toerental tot het 

a) Bij voertuigen die 
voor de eerste keer na 
de datum in de vereisten 
zijn geregistreerd of in 
gebruik genomen,



PE508.009v01-00 58/65 AM\931274NL.doc

NL

toerental waarbij de regelaar 
van de brandstoftoevoer in 
werking treedt) met de 
versnellingspook in de vrije 
stand en niet-ontkoppelde 
motor.

b) Voorbereiding van het 
voertuig

overschrijdt de opaciteit 
het niveau dat op de 
plaat van de fabrikant 
op het voertuig staat 
genoteerd;

1. Voertuigen kunnen 
worden gecontroleerd zonder 
voorbereiding, maar om 
veiligheidsredenen moet 
eerst worden nagegaan of de 
motor warm is en in een 
bevredigende mechanische 
staat verkeert.

b) Wanneer deze 
gegevens niet 
beschikbaar zijn of de 
vereisten het gebruik 
van referentiewaarden 
niet toelaten,

2. 
Voorbereidingsvoorschriften
:

voor motoren met 
natuurlijke aanzuiging: 
2,5 m-1,

voor motoren met 
drukvulling: 3,0 m-1,

of, bij voertuigen die in 
de vereisten staan of

voor de eerste keer na 
de datum in de vereisten 
zijn geregistreerd of in 
gebruik genomen,

i) de motor moet op 
temperatuur zijn, hetgeen 
bijvoorbeeld kan worden 
geconstateerd wanneer de 
temperatuur van de 
motorolie, gemeten door 
middel van een in de 
opening voor de oliepeilstok 
ingebrachte voeler, ten 
minste 80 °C bedraagt of de 
normale bedrijfstemperatuur 
wanneer deze lager is, dan 
wel wanneer de temperatuur 
van het motorblok, bepaald 
aan de hand van de 
hoeveelheid 
infraroodstraling, ten minste 
een vergelijkbare waarde 
bedraagt. Indien door de 
constructie van het voertuig 
deze meting in de praktijk 
moeilijk uitvoerbaar is, kan 
op een andere wijze worden 
nagegaan of de motor zijn 

1,5 m-1.7
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normale bedrijfstemperatuur 
heeft bereikt, bijvoorbeeld 
door te wachten tot de 
ventilator aanslaat;

ii) het uitlaatsysteem moet 
worden doorgeblazen door 
middel van ten minste drie 
vrije acceleratiecycli of een 
daarmee vergelijkbare 
methode.

c) Controleprocedure:

1 De motor en de eventueel 
gemonteerde turbolader 
moeten stationair draaien 
voor het begin van elke vrije 
acceleratiecyclus. Bij zware 
dieselmotoren moet ten 
minste 10 seconden worden 
gewacht na het loslaten van 
het gaspedaal.

2. Bij de aanvang van elke 
vrije acceleratiecyclus moet 
het gaspedaal snel en 
ononderbroken (d.w.z. in 
minder dan 1 seconde) maar 
wel rustig volledig worden 
ingedrukt, teneinde een 
maximum brandstoftoevoer 
door de injectiepomp te 
verkrijgen.

3. Tijdens elke vrije 
acceleratiecyclus moet de 
motor het toerental bereiken 
waarbij de regelaar van de 
brandstoftoevoer in werking 
treedt of, voor voertuigen 
met een automatische 
transmissie, het door de 
fabrikant voorgeschreven 
toerental dan wel, indien dit 
niet bekend is, een toerental 
dat twee derde bedraagt van 
het toerental waarbij de 
regelaar van de 
brandstoftoevoer in werking 
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treedt, alvorens het 
gaspedaal wordt losgelaten. 
Dit kan worden 
gecontroleerd door 
bijvoorbeeld het toerental te 
meten of door voldoende tijd 
te laten verlopen tussen het 
indrukken en het loslaten 
van het gaspedaal, namelijk, 
bij voertuigen van de 
categorie 1 en 2 van bijlage 
1, ten minste 2 seconden.

4. Voertuigen dienen alleen 
te worden afgekeurd, indien 
het rekenkundig gemiddelde 
van ten minste de laatste drie 
vrije acceleratiecycli meer 
bedraagt dan de 
grenswaarde. Dit kan 
worden berekend, wanneer 
sterk van het gemeten 
gemiddelde afwijkende 
metingen of het resultaat 
van een andere statistische 
berekening die rekening 
houdt met de verstrooiing 
van de metingen buiten 
beschouwing worden 
gelaten. De lidstaten kunnen 
het aantal testcycli aan een 
maximum verbinden.
5. Om onnodige controles te 
vermijden kunnen de 
lidstaten voertuigen afkeuren 
waarbij aanzienlijk hogere 
waarden dan de 
grenswaarden zijn gemeten 
na minder dan drie vrije 
acceleratiecycli of na het 
doorblazen. Om onnodige 
controles te vermijden 
kunnen de lidstaten ook 
voertuigen goedkeuren 
waarbij na minder dan drie 
vrije acceleratiecycli of na 
het doorblazen aanzienlijke 
lagere waarden dan de 
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grenswaarden zijn gemeten.

Amendement van het Parlement

8.2.2.2 Voertuigen die vóór 1 
januari 1980 zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen, hoeven niet aan 
deze vereiste voldoen.

a) De opaciteit van de 
uitlaatgassen wordt gemeten 
tijdens een vrije acceleratie 
(bij niet-belaste motor wordt 
het toerental opgevoerd van 
het stationair toerental tot het 
toerental waarbij de regelaar 
van de brandstoftoevoer in 
werking treedt) met de 
versnellingspook in de vrije 
stand en niet-ontkoppelde 
motor. Deze uitlaatpijptest is 
altijd de standaardmethode 
voor de beoordeling van de 
uitlaatgassen, zelfs als deze 
gecombineerd wordt met 
OBD.

a) Bij voertuigen die 
voor de eerste keer na 
de datum in de 
vereisten zijn 
geregistreerd of in 
gebruik genomen,

b) Voorbereiding van het 
voertuig

overschrijdt de 
opaciteit het niveau dat 
op de plaat van de 
fabrikant op het 
voertuig staat 
genoteerd;

1. Voertuigen kunnen worden 
gecontroleerd zonder 
voorbereiding, maar om 
veiligheidsredenen moet eerst 
worden nagegaan of de motor 
warm is en in een 
bevredigende mechanische 
staat verkeert.

b) Wanneer deze 
gegevens niet 
beschikbaar zijn of de 
vereisten het gebruik 
van referentiewaarden 
niet toelaten,

2. 
Voorbereidingsvoorschriften:

voor motoren met 
natuurlijke aanzuiging: 
2,5 m-1,

voor motoren met 
drukvulling: 3,0 m-1,

i) de motor moet op 
temperatuur zijn, hetgeen 
bijvoorbeeld kan worden 
geconstateerd wanneer de 
temperatuur van de 

of, bij voertuigen die in 
de vereisten staan of
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voor de eerste keer na 
de datum in de 
vereisten zijn 
geregistreerd of in 
gebruik genomen,
1,5 m-1.7

of

motorolie, gemeten door 
middel van een in de opening 
voor de oliepeilstok 
ingebrachte voeler, ten 
minste 80 °C bedraagt of de 
normale bedrijfstemperatuur 
wanneer deze lager is, dan 
wel wanneer de temperatuur 
van het motorblok, bepaald 
aan de hand van de 
hoeveelheid 
infraroodstraling, ten minste 
een vergelijkbare waarde 
bedraagt. Indien door de 
constructie van het voertuig 
deze meting in de praktijk 
moeilijk uitvoerbaar is, kan 
op een andere wijze worden 
nagegaan of de motor zijn 
normale bedrijfstemperatuur 
heeft bereikt, bijvoorbeeld 
door te wachten tot de 
ventilator aanslaat;

0,2m-1

ii) het uitlaatsysteem moet 
worden doorgeblazen door 
middel van ten minste drie 
vrije acceleratiecycli of een 
daarmee vergelijkbare 
methode.
c) Controleprocedure:

1 De motor en de eventueel 
gemonteerde turbolader 
moeten stationair draaien 
voor het begin van elke vrije 
acceleratiecyclus. Bij zware 
dieselmotoren moet ten 
minste 10 seconden worden 
gewacht na het loslaten van 
het gaspedaal.
2. Bij de aanvang van elke 
vrije acceleratiecyclus moet 
het gaspedaal snel en 
ononderbroken (d.w.z. in 
minder dan 1 seconde) maar 
wel rustig volledig worden 
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ingedrukt, teneinde een 
maximum brandstoftoevoer 
door de injectiepomp te 
verkrijgen.

3. Tijdens elke vrije 
acceleratiecyclus moet de 
motor het toerental bereiken 
waarbij de regelaar van de 
brandstoftoevoer in werking 
treedt of, voor voertuigen met 
een automatische transmissie, 
het door de fabrikant 
voorgeschreven toerental dan 
wel, indien dit niet bekend is, 
een toerental dat twee derde 
bedraagt van het toerental 
waarbij de regelaar van de 
brandstoftoevoer in werking 
treedt, alvorens het gaspedaal 
wordt losgelaten. Dit kan 
worden gecontroleerd door 
bijvoorbeeld het toerental te 
meten of door voldoende tijd 
te laten verlopen tussen het 
indrukken en het loslaten van 
het gaspedaal, namelijk, bij 
voertuigen van de categorie 1 
en 2 van bijlage 1, ten minste 
2 seconden.

NOx-niveau is niet in 
overeenstemming met 
de vereisten

4. Voertuigen dienen alleen 
te worden afgekeurd, indien 
het rekenkundig gemiddelde 
van ten minste de laatste drie 
vrije acceleratiecycli meer 
bedraagt dan de grenswaarde. 
Dit kan worden berekend, 
wanneer sterk van het 
gemeten gemiddelde 
afwijkende metingen of het 
resultaat van een andere 
statistische berekening die 
rekening houdt met de 
verstrooiing van de metingen 
buiten beschouwing worden 
gelaten. De lidstaten kunnen 
het aantal testcycli aan een 
maximum verbinden.

Waarden voor fijne 
deeltjes zijn niet in 
overeenstemming met 
de vereisten
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5. Om onnodige controles te 
vermijden kunnen de 
lidstaten voertuigen afkeuren 
waarbij aanzienlijk hogere 
waarden dan de 
grenswaarden zijn gemeten 
na minder dan drie vrije 
acceleratiecycli of na het 
doorblazen. Om onnodige 
controles te vermijden 
kunnen de lidstaten ook 
voertuigen goedkeuren 
waarbij na minder dan drie 
vrije acceleratiecycli of na 
het doorblazen aanzienlijke 
lagere waarden dan de 
grenswaarden zijn gemeten. 
Meting van het NOx-niveau 
en het aantal fijne deeltjes 
door middel van geschikte 
apparatuur/een adequaat 
uitgeruste rookmeter met 
gebruik van een bestaande 
testmethode bij vrije 
acceleratie.

Or. en

Motivering

OBD is geen gegarandeerde emissiebeoordelingsmethode; daarom moeten de emissies 
worden gecontroleerd door een meting te verrichten bij de uitlaatpijp. NOx is met name een 
probleem voor voertuigen met dieselmotoren, waarbij lage rookniveaus doorgaans voor hoge 
NOx-niveaus zorgen. Voor voertuigen die zijn uitgerust met een dieseldeeltjesfilter is het 
belangrijk het deeltjesniveau te meten en niet de opaciteitswaarde. Om te zorgen voor 
geharmoniseerde en accurate metingen moeten de motortemperatuur en de motorsnelheid 
beiden worden gemeten in overeenstemming met de testvoorwaarden van de 
voertuigfabrikant.

Amendement 109
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
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Technisch gedeelte– Bijlage V – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) een inrichting voor het controleren 
van de efficiëntie van de schokdemper;

(10) een dempingtestmachine om de 
absorptie van de energie van trillingen 
van de voertuigophanging te meten om de 
efficiëntie van de demping van de 
onderdelen van het ophangingsysteem 
van het voertuig te controleren.

Or. en

Motivering

De goede werking van de demping van het ophangingsysteem van het voertuig kan alleen 
objectief worden beoordeeld via het gebruik van een dempingtestmachine, waarbij de 
dempingsverhoudingen van de voertuigfabrikanten worden gebruikt als de waarden van de 
voertuigfabrikant de algemene grenswaarde van de dempingsverhouding van 0,1 
overschrijden.


