
PR\866501NL.doc PE464.815v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2010/0271(COD)

6.5.2011

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige 
voertuigen en vierwielers
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur voor advies: Wim van de Camp



PE464.815v01-00 2/57 PR\866501NL.doc

NL

PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].



PR\866501NL.doc 3/57 PE464.815v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................4

TOELICHTING ...................................................................................................................53



PE464.815v01-00 4/57 PR\866501NL.doc

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen 
en vierwielers
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0542),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0317/2010),

– gezien op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 januari 20111,

– gezien op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

                                               
1 PB C ...
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De interne markt moet gebaseerd 
zijn op transparante, eenvoudige en 
consistente regelgeving die 
rechtszekerheid en duidelijkheid biedt ten 
bate van zowel het bedrijfsleven als de 
consument.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het doel van deze verordening is 
geharmoniseerde regels voor de 
goedkeuring van voertuigen van 
categorie L vast te stellen om de goede 
werking van de interne markt te 
waarborgen. Voertuigen van categorie L 
zijn twee-, drie- of vierwielige voertuigen 
zoals gemotoriseerde tweewielers, 
driewielers, quads voor gebruik op de weg 
en minicars. Verdere doelstellingen zijn het 
huidige regelgevingskader te 
vereenvoudigen, bij te dragen tot een lager, 
meer evenredig aandeel in de totale 
emissies van het wegverkeer, het algemene 
veiligheidsniveau te verbeteren, de 
bepalingen aan de technische vooruitgang 
aan te passen, en de regels inzake 
markttoezicht aan te scherpen.

(3) Het doel van deze verordening is 
geharmoniseerde regels voor de 
goedkeuring van voertuigen van 
categorie L vast te stellen om de goede 
werking van de interne markt te 
waarborgen. Voertuigen van categorie L 
zijn twee-, drie- of vierwielige voertuigen 
zoals gemotoriseerde tweewielers, 
driewielers, quads voor gebruik op de weg, 
all-terrain vehicles (ATV's) en minicars. 
Verdere doelstellingen zijn het huidige 
regelgevingskader te vereenvoudigen, bij te 
dragen tot een lager, meer evenredig 
aandeel in de totale emissies van het 
wegverkeer, het algemene 
veiligheidsniveau te verbeteren, de 
bepalingen aan de technische vooruitgang 
aan te passen, en de regels inzake 
markttoezicht aan te scherpen.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Meer dan 70% van de bevolking in 
de EU leeft in stedelijke gebieden terwijl 
circa 85% van het BBP van de Unie wordt 
gegenereerd in steden. Alle grote steden in 
Europa streven naar het terugdringen van 
files, ongevallen en verontreiniging. 
Betere typegoedkeuringsvoorschriften 
voor voertuigen van categorie L kunnen 
de overgang naar meer doeltreffende, 
veilige en schone stedelijke mobiliteit 
vereenvoudigen1. Nieuwe innovatieve en 
technisch vooruitstrevende twee-, drie- of 
lichte vierwielige voertuigen kunnen de 
stedelijke mobiliteit aanzienlijk 
bevorderen, omdat ze minder plaats 
innemen, minder energie verbruiken, 
minder uitstoot veroorzaken bij productie 
en gebruik, terwijl ze tegelijkertijd zorgen 
voor goede verbindingen, productiviteit en 
plezier.
1 Zie ook de mededelingen van de 
Commissie "Actieplan stedelijke 
mobiliteit" (COM(2009)0490), 
"Thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging" (COM(2005)0446), 
en "Naar een Europese 
verkeersveiligheidsruimte" 
(COM(2010)0389).

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Gezien het huidige economische 
klimaat, de capaciteiten van de sector en 
de omvang van de ondernemingen, moet 
de industrie voldoende tijd worden 
geboden om zich aan te passen aan de 
nieuwe bepalingen van deze verordening 
en aan de technische specificaties die aan 
de Commissie zijn gedelegeerd. Het is van 
cruciaal belang om eisen tijdig te 
definiëren, teneinde te zorgen voor 
voldoende aanlooptijd voor fabrikanten 
om technische oplossingen voor 
productievoertuigen te ontwikkelen, te 
testen en toe te passen en voor 
fabrikanten en autoriteiten voor 
typegoedkeuring in de lidstaten om de 
vereiste administratieve systemen in te 
voeren.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Omwille van de duidelijkheid, 
rationaliteit en eenvoud, mag deze 
verordening niet te veel 
tenuitvoerleggingsfasen bevatten voor de 
invoering van strengere emissieniveaus en 
veiligheidsvoorschriften. Derhalve moet 
een driestappenbenadering worden 
gevolgd, met de volgende data van 
toepassing: 1 januari 2014 (na de 
inwerkingtreding van deze verordening), 1 
januari 2017 en 1 januari 2020 (2021).

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het markttoezicht op de 
automobielsector, en met name op de 
categorie L-voertuigsector, moet worden 
verbeterd door versterking van de 
wettelijke bepalingen betreffende de 
conformiteit van de productie en 
precisering van de verplichtingen van de 
marktdeelnemers in de toeleveringsketen. 
Met name moeten de rol en de 
verantwoordelijkheden van de instanties 
van de lidstaten die bevoegd zijn voor 
typegoedkeuring en markttoezicht worden 
verduidelijkt, en moeten de voorschriften 
met betrekking tot de bevoegdheid, 
verplichtingen en prestaties van de 
technische diensten die typegoedkeuring 
van voertuigen uitvoeren worden 
aangescherpt. De naleving van de 
voorschriften inzake typegoedkeuring en 
conformiteit van de productie van de 
wetgeving betreffende de automobielsector 
moet de hoofdverantwoordelijkheid van de 
typegoedkeuringsinstanties blijven, terwijl 
de bevoegdheid voor het markttoezicht 
door verschillende nationale instanties 
gedeeld mag worden.

(12) Het markttoezicht op de 
automobielsector, en met name op de 
categorie L-voertuigsector, moet worden 
verbeterd door versterking van de 
wettelijke bepalingen betreffende de 
conformiteit van de productie en 
precisering van de verplichtingen van de 
marktdeelnemers in de toeleveringsketen. 
Met name moeten de rol en de 
verantwoordelijkheden van de instanties 
van de lidstaten die bevoegd zijn voor 
typegoedkeuring en markttoezicht worden 
verduidelijkt, en moeten de voorschriften 
met betrekking tot de bevoegdheid, 
verplichtingen en prestaties van de 
technische diensten die typegoedkeuring 
van voertuigen uitvoeren worden 
aangescherpt. De naleving van de 
voorschriften inzake typegoedkeuring en 
conformiteit van de productie van de 
wetgeving betreffende de automobielsector
moet de hoofdverantwoordelijkheid van de 
typegoedkeuringsinstanties blijven, terwijl 
de bevoegdheid voor het markttoezicht 
door verschillende nationale instanties 
gedeeld mag worden. Er zal op Unie- en 
nationaal niveau doeltreffende 
coördinatie en controle moeten worden 
toegepast om ervoor te zorgen dat 
markttoezicht en autoriteiten voor 
typegoedkeuring doeltreffend gebruik 
maken van de nieuwe maatregelen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om verkeerd gebruik te voorkomen, 
moet de vereenvoudigde procedure voor in 
kleine series gebouwde voertuigen tot zeer 
geringe producties worden beperkt. Het 
begrip kleine series dient dan ook 
nauwkeurig te worden gedefinieerd door 
het aantal verkochte, geregistreerde en in 
het verkeer gebrachte voertuigen aan te 
geven.

(13) Om misbruik te voorkomen, moet de 
vereenvoudigde procedure voor in kleine 
series gebouwde voertuigen worden 
beperkt tot geringe aantallen voertuigen; 
Het begrip kleine series dient dan ook 
nauwkeurig te worden gedefinieerd door 
het aantal verkochte, geregistreerde en in 
het verkeer gebrachte voertuigen aan te 
geven.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie moet de bevoegdheid 
worden verleend om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ten aanzien van functionele veiligheid en 
milieuprestaties, testen, toegang tot 
reparatie- en onderhoudsinformatie en 
aanwijzing van technische diensten en 
hun specifieke bevoegdheden, om 
bepaalde niet-essentiële onderdelen van 
wetgevingshandelingen aan te vullen of te 
wijzigen door middel van bepalingen van 
algemene strekking. Deze bevoegdheid 
mag niet leiden tot het wijzigen van de 
uitvoeringsdata van bijlage IV of de 
emissiegrenswaarden van bijlage VI. 
Wijzigingen van die data of waarden 
moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure van artikel 114 
VWEU.

(17) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van wetgevingshandelingen aan 
te vullen of te wijzigen door middel van 
bepalingen van algemene strekking, 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 ten aanzien van functionele 
veiligheid en milieuprestaties, testen, 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en aanwijzing van 
technische diensten en hun specifieke 
bevoegdheden. Deze bevoegdheid mag niet 
leiden tot het wijzigen van de 
uitvoeringsdata van bijlage IV of de 
emissiegrenswaarden van bijlage VI. 
Wijzigingen van die data of waarden 
moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure van artikel 114 
VWEU. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
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houdt, ook op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor gelijktijdige, snelle en 
adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Aangepast aan de meest recente formulering over gedelegeerde handelingen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet de bevoegdheid 
worden verleend om overeenkomstig 
artikel 291 van het Verdrag een 
uitvoeringshandeling aan te nemen
teneinde eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
vast te stellen met betrekking tot de lijst 
met tijdens de aanvraag voor 
typegoedkeuring te verstrekken gegevens, 
typegoedkeuringsprocedures, modellen 
voor de extra constructieplaten, EU-
typegoedkeuringscertificaten, lijst van 
verleende typegoedkeuringen, 
nummeringssysteem voor EU-
typegoedkeuringen en procedures om de 
conformiteit van de productie te 
waarborgen. Met betrekking tot de 
genoemde punten zijn eenvormige 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging in 
de lidstaten vereist om de goede werking 
van de interne markt te waarborgen door de 
wederzijdse erkenning van in de 
verschillende lidstaten genomen 
administratieve besluiten (met name 
typegoedkeuringen) en de aanvaarding van 
door de voertuigfabrikanten verstrekte 
documenten (met name 

(18) Teneinde eenvormige voorwaarden 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening vast te stellen met betrekking 
tot de lijst met tijdens de aanvraag voor 
typegoedkeuring te verstrekken gegevens, 
typegoedkeuringsprocedures, modellen 
voor de extra constructieplaten, EU-
typegoedkeuringscertificaten, lijst van 
verleende typegoedkeuringen, 
nummeringssysteem voor EU-
typegoedkeuringen en procedures om de 
conformiteit van de productie te 
waarborgen, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
verleend aan de Commissie. 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 controleren1. Met betrekking 
tot de genoemde punten zijn eenvormige 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging in 
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conformiteitscertificaten) te 
vereenvoudigen.

de lidstaten vereist om de goede werking 
van de interne markt te waarborgen door de 
wederzijdse erkenning van in de 
verschillende lidstaten genomen 
administratieve besluiten (met name 
typegoedkeuringen) en de aanvaarding van 
door de voertuigfabrikanten verstrekte 
documenten (met name 
conformiteitscertificaten) te 
vereenvoudigen.
1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. en

Motivering

Aangepast aan de meest recente formulering over uitvoeringshandelingen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voertuigen die uitsluitend bestemd zijn 
voor gebruik in wedstrijden op de weg of 
in het terrein;

d) voertuigen die uitsluitend bestemd zijn 
voor gebruik in wedstrijden;

Or. en

Motivering

Redactioneel: schrapping van niet-relevante criteria voor deze vrijstelling betreffende 
wedstrijden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) voertuigen die uitsluitend bestemd zijn 
voor het leger, de 
ordehandhavingsdiensten, de bescherming 
van de burgerbevolking, de brandweer of 

e) voertuigen die uitsluitend bestemd zijn 
voor het leger, de 
ordehandhavingsdiensten, de bescherming 
van de burgerbevolking, de brandweer of 
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openbare werken; verrichters van openbare werken en 
verleners van openbare diensten;

Or. en

Motivering

Verduidelijking; de verordening is niet van toepassing op voertuigen die uitsluitend bestemd 
zijn voor openbare werken en openbare diensten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) voertuigen die voornamelijk bestemd 
zijn voor gebruik in het terrein en 
ontworpen zijn om op onverharde 
oppervlakken te rijden;

g) voertuigen die uitsluitend bestemd zijn 
voor gebruik in het terrein en ontworpen 
zijn om op onverharde oppervlakken te 
rijden;

Or. en

Motivering

Alleen voertuigen van categorie L die bestemd zijn voor gebruik in het terrein zijn vrijgesteld 
van deze verordening.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. "conformiteitscertificaat": een op het 
model in de uitvoeringshandeling 
gebaseerd document dat door de 
voertuigfabrikant wordt afgegeven om te 
certificeren dat een voertuig op het 
ogenblik van de voltooiing ervan 
overeenkomt met een voertuigtype 
waarvoor overeenkomstig deze 
verordening typegoedkeuring is verleend;

11. "conformiteitscertificaat": een op het 
model in de uitvoeringshandeling 
gebaseerd document dat door de fabrikant 
wordt afgegeven om te certificeren dat een 
voertuig op het ogenblik van de voltooiing 
ervan overeenkomt met een voertuigtype 
waarvoor overeenkomstig deze 
verordening typegoedkeuring is verleend;
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Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

49. "reparatie- en onderhoudsinformatie": 
alle informatie die nodig is voor diagnose, 
onderhoud, inspectie, periodieke controle, 
reparatie, herprogrammering of re-
initialisatie van een voertuig en die de 
fabrikanten aan hun erkende handelaren en 
reparatiebedrijven verstrekken, met 
inbegrip van alle latere wijzigingen van en 
aanvullingen op deze informatie. Deze 
informatie omvat alle gegevens die nodig 
zijn voor de montage van systemen, 
onderdelen of technische eenheden op 
voertuigen;

49. "reparatie- en onderhoudsinformatie": 
alle informatie die nodig is voor diagnose, 
onderhoud, inspectie, periodieke controle, 
reparatie, herprogrammering of re-
initialisatie van een voertuig en die de 
fabrikanten aan hun erkende handelaren en 
reparatiebedrijven verstrekken, met 
inbegrip van alle latere wijzigingen van en 
aanvullingen op deze informatie. Deze 
informatie omvat alle gegevens die nodig 
zijn voor de identificatie en montage van 
systemen, delen, onderdelen of technische 
eenheden op voertuigen;

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

50. "onafhankelijke marktdeelnemer": 
ondernemingen, met uitzondering van 
erkende handelaren en reparatiebedrijven, 
die direct of indirect bij de herstelling en 
het onderhoud van motorvoertuigen 
betrokken zijn;

50. "onafhankelijke marktdeelnemer": 
natuurlijke of rechtspersoon, met 
uitzondering van erkende handelaren en 
reparatiebedrijven, die direct of indirect bij 
de herstelling en het onderhoud van 
motorvoertuigen betrokken is, met name 
reparateurs, fabrikanten of distributeurs 
van reparatieapparatuur, -gereedschap of 
reserveonderdelen, uitgevers van 
technische informatie, 
wegenwachtdiensten, bedrijven die 
keurings-,  controle- en 
opleidingsdiensten aanbieden, en 



PE464.815v01-00 14/57 PR\866501NL.doc

NL

fabrikanten en installateurs van 
uitrustingsstukken voor voertuigen die op 
alternatieve brandstof rijden;

Or. en

Motivering

Billijke toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (tegen redelijke kosten) moet aan alle 
marktdeelnemers worden gewaarborgd, niet alleen aan "ondernemingen".

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

50 bis. "erkende handelaar of erkend 
reparatiebedrijf": een natuurlijke of 
rechtspersoon die deel uitmaakt van het 
distributienet van de voertuigfabrikant;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53 bis. "enduro-motorfiets": een 
gemotoriseerd voertuig op twee wielen 
voor speciaal gebruik dat voldoet aan de 
indelingscriteria voor L3e-S1;

Or. en

Motivering

Invoering van een speciale subcategorie voor enduro-motorfietsen die zowel op de weg als in 
het terrein worden gebruikt. 
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 53 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53 ter. "trialbike": een gemotoriseerd 
voertuig op twee wielen voor speciaal 
gebruik dat voldoet aan de 
indelingscriteria voor L3e-S2;

Or. en

Motivering

Invoering van een speciale subcategorie voor trialbikes die zowel op de weg als in het terrein 
worden gebruikt. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

57 bis. "ATV" (all-terrain vehicle): een 
voertuig dat voldoet aan de 
indelingscriteria voor voertuigen van 
categorie L7Ce;

Or. en

Motivering

Invoering van een speciale subcategorie voor all-terrain vehicles (ATV's) die zowel op de weg 
als in het terrein worden gebruikt. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – sub i - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– A1-voertuig (motorfiets met laag – L3e - A1-voertuig (motorfiets met laag 
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vermogen); vermogen);

Or. en

Motivering

Redactioneel

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – sub i - streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– A2-voertuig (motorfiets met middelhoog 
vermogen);

– L3e - A2-voertuig (motorfiets met 
middelhoog vermogen);

Or. en

Motivering

Redactioneel

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – sub i - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– A3-voertuig (motorfiets met hoog 
vermogen);

– L3e - A3-voertuig (motorfiets met hoog 
vermogen);

Or. en

Motivering

Redactioneel

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – sub ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) door de constructie bepaalde 
maximumsnelheid van het voertuig:

Schrappen

– ten hoogste 130 km/h;
– hoger dan 130 km/h.

Or. en

Motivering

Hoewel de door de constructie bepaalde maximumsnelheid van een voertuig relevant is voor 
emissietesten, is dat niet het geval voor de indeling van een voertuigtype. Dit criterium wordt 
ook niet in bijlage I vermeld.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c – sub ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) speciaal gebruik:
- L3e - S1 voertuig (enduro-motorfiets) 
- L3e - S2 voertuig (trial-motorfiets)

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voertuig van subcategorie L5Ae 
(driewieler);

i) L5Ae-voertuig (driewieler);

Or. en

Motivering

Redactioneel
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e – sub ii – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voertuig van subcategorie L5Be 
(bedrijfsdriewieler), met als 
subcategorieën:

ii) L5Be-voertuig (bedrijfsdriewieler), met 
als subcategorieën:

Or. en

Motivering

Redactioneel

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter g – sub ii – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) voertuig van subcategorie L7Be (zware 
minicar), met als subcategorieën:

ii) L7Be-voertuig (zware minicar), met als 
verdere subcategorieën:

Or. en

Motivering

Redactioneel

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter g – sub ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) L7Ce-voertuig (all-terrain vehicle);

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) categorie L1e met 
subcategorieën L1Ae en L1Be en 
categorie L3e met subcategorieën L3e -
A1, L3e - A2 en L3e - A3;

a) categorie L1e met 
subcategorieën L1Ae en L1Be en 
categorie L3e met subcategorieën L3e -
A1, L3e - A2, L3e - A3, L3Ae - S1 en 
L3Ae - S2;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) categorie L6e met subcategorieën 
L6Ae en L6Be en categorie L7e met 
subcategorieën L7Ae en L7Be;

c) categorie L6e met subcategorieën 
L6Ae en L6Be en categorie L7e met 
subcategorieën L7Ae, L7Be en L7Ce;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zij wijzen tevens een vertegenwoordiger 
aan voor het markttoezicht, hetzij dezelfde 
vertegenwoordiger als in lid 2 is bedoeld, 
hetzij een andere vertegenwoordiger.

4. De fabrikanten wijzen tevens een 
vertegenwoordiger aan voor het 
markttoezicht, hetzij dezelfde 
vertegenwoordiger als in lid 3 is bedoeld, 
hetzij een andere vertegenwoordiger.

Or. en
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Motivering

Juiste verwijzing

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
voertuig, systeem, onderdeel of technische 
eenheid niet conform is met deze 
verordening, en met name niet 
overeenstemt met de typegoedkeuring 
ervan, verkopen of registreren dit voertuig, 
systeem of onderdeel of deze technische 
eenheid pas nadat het of zij conform is 
gemaakt. Als zij van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat het 
voertuig, systeem of onderdeel of de 
technische eenheid een risico vormt, 
brengen zij de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten en 
goedkeuringsinstanties hiervan op de 
hoogte.

3. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
voertuig, systeem, onderdeel of technische 
eenheid niet conform is met deze 
verordening, en met name niet 
overeenstemt met de typegoedkeuring 
ervan, nemen contact op met de bevoegde 
autoriteiten en verkopen of registreren dit 
voertuig, systeem of onderdeel of deze 
technische eenheid pas nadat zij van de 
bevoegde autoriteiten de bevestiging 
hebben ontvangen dat het of zij conform is 
met deze verordening. Als zij van mening 
zijn of redenen hebben om aan te nemen 
dat het voertuig, systeem of onderdeel of 
de technische eenheid een risico vormt, 
brengen zij de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten en 
goedkeuringsinstanties hiervan op de 
hoogte.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
voertuig, systeem, onderdeel of technische 
eenheid niet conform is met deze 
verordening verkopen of registreren dit 

1. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
voertuig, systeem, onderdeel of technische 
eenheid niet conform is met deze 
verordening, nemen contact op met de 
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voertuig, systeem of onderdeel of deze 
technische eenheid niet en verhinderen het 
in het verkeer brengen ervan, totdat het of 
zij conform is gemaakt.

bevoegde autoriteiten en verkopen of 
registreren dit voertuig, systeem of 
onderdeel of deze technische eenheid pas 
nadat zij van de bevoegde autoriteiten de 
bevestiging hebben ontvangen dat het of 
zij conform is met deze verordening en 
verhinderen het in het verkeer brengen 
ervan, totdat het of zij conform is gemaakt.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na een wijziging van de aandrijflijn 
moet een voertuig voldoen aan de 
technische voorschriften van de 
oorspronkelijke voertuigcategorie en -
subcategorie, of indien van toepassing, de 
nieuwe voertuigcategorie en -subcategorie, 
die golden toen het oorspronkelijke 
voertuig werd verkocht of geregistreerd of 
in het verkeer werd gebracht, met inbegrip 
van de recentste wijzigingen van die 
voorschriften.

4. Na een wijziging van de aandrijflijn 
moet een voertuig voldoen aan de 
technische voorschriften van de 
oorspronkelijke voertuigcategorie en -
subcategorie, of indien van toepassing, de 
nieuwe voertuigcategorie en -subcategorie, 
die golden toen het oorspronkelijke 
voertuig werd verkocht of geregistreerd of 
in het verkeer werd gebracht.

Or. en

Motivering

Indien een aandrijflijn gewijzigd is, moet het voertuig nog steeds voldoen aan dezelfde 
vereisten die van toepassing waren toen het originele voertuig in het verkeer werd gebracht.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vier jaar na de in artikel 82, lid 2, 1. Drie jaar na de in artikel 82, lid 2, 
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bedoelde datum, moeten alle nieuwe 
voertuigen in de subcategorieën L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae en L7Ae zijn uitgerust met 
de eerste fase (OBD I) van een 
boorddiagnosesysteem (OBD-systeem) dat 
zorgt voor de bewaking van en rapportage 
over onderbrekingen in het elektrische 
circuit, kortgesloten en open elektrische 
circuits, en de circuitrationaliteit van de 
motor- en voertuigmanagementsystemen.

bedoelde datum, moeten alle nieuwe 
voertuigen in de subcategorieën L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6Ae en L7Ae zijn uitgerust met 
de eerste fase (OBD I) van een 
boorddiagnosesysteem (OBD-systeem) dat 
zorgt voor de bewaking van en rapportage 
over onderbrekingen in het elektrische 
circuit, kortgesloten en open elektrische 
circuits, en de circuitrationaliteit van de 
motor- en voertuigmanagementsystemen.

Or. en

Motivering

Hoewel de voorgestelde datum van inwerkingtreding van deze verordening (artikel 82, lid 2) 
is gewijzigd in 1 januari 2014, blijft de invoering van OBD I verplicht voor alle categorieën 
L-voertuigen, behalve L1e, per 1 januari 2017. OBD wordt niet verplicht voor tweewielige 
bromfietsen (L1Be) i.v.m. de buitenproportionele kosten.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zes jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum moeten alle nieuwe 
voertuigen in de subcategorieën L6Be en 
L7Be met OBD I zijn uitgerust.

2. Vier jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum moeten alle nieuwe 
voertuigen in de subcategorieën L6Be en 
L7Be met OBD I zijn uitgerust.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 19, lid 1. Daarnaast is een beperkt aantal 
termijnen gewenst en derhalve wordt de voorgestelde datum voor deze verplichting 
vastgesteld op 1 januari 2018 (stap 2)

Amendement 37

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

3. Acht jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum moeten alle nieuwe 
voertuigen met OBD I zijn uitgerust.

3. Zeven jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum moeten alle nieuwe 
voertuigen als bedoeld in de leden 1 en 2
met OBD I zijn uitgerust.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 19, leden 1 en 2.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na bevestiging door middel van een 
door de Commissie overeenkomstig 
artikel 21, lid 4, vast te stellen besluit, 
moeten acht jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum alle nieuwe voertuigen in 
de (sub)categorieën L1Be, L3e, L5e, L6Ae 
en L7Ae daarnaast ook worden uitgerust 
met de tweede fase van een 
boorddiagnosesysteem (OBD II), dat in 
aanvulling op OBD I niet slechts op 
daadwerkelijke storingen controleert, maar 
ook op de achteruitgang in de prestaties 
van systemen, onderdelen of technische 
eenheden tijdens de levensduur van het 
voertuig, op voorwaarde dat de 
kosteneffectiviteit ervan in het in 
artikel 21, leden 4 en 5, bedoelde 
milieueffectonderzoek wordt aangetoond.

4. Na bevestiging door middel van een 
door de Commissie overeenkomstig 
artikel 21, lid 4, vast te stellen besluit, 
moeten zeven jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum alle nieuwe voertuigen in 
de (sub)categorieën L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6Ae en L7Ae daarnaast ook worden 
uitgerust met de tweede fase van een 
boorddiagnosesysteem (OBD II), dat in 
aanvulling op OBD I niet slechts op 
daadwerkelijke storingen controleert, maar 
ook op de achteruitgang in de prestaties 
van systemen, onderdelen of technische 
eenheden tijdens de levensduur van het 
voertuig, op voorwaarde dat de 
kosteneffectiviteit ervan in het in 
artikel 21, leden 4 en 5, bedoelde 
milieueffectonderzoek wordt aangetoond.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 19, leden 1 en 2.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 1 januari 2016 voert de 
Commissie een alomvattend 
milieueffectonderzoek uit. In dit onderzoek 
zullen de luchtkwaliteit en het aandeel 
verontreinigende stoffen dat door 
voertuigen van categorie L wordt 
bijgedragen worden beoordeeld, en de 
voorschriften van de tests van type I, IV, 
V, VII en VIII in bijlage V worden 
behandeld. In het onderzoek zullen de 
recentste wetenschappelijk gegevens, 
wetenschappelijke onderzoeksresultaten, 
modellen en kostenefficiëntie tegen elkaar 
worden afgewogen en beoordeeld, om te 
komen tot definitieve beleidsmaatregelen 
door middel van bevestiging van de 
uitvoeringsdata van Euro 5 (Euro 6 voor 
L3e-motorfietsen) in bijlage IV en de 
milieuvoorschriften van Euro 5 (Euro 6 
voor L3e-motorfietsen) in bijlage V, 
bijlage VI, deel A3, bijlage VI, deel B2, 
bijlage VI, deel C2 en bijlage VII met 
betrekking tot de af te leggen afstanden 
voor duurzaamheidstests en 
verslechteringsfactoren van Euro 5 
(Euro 6 voor L3e-motorfietsen).

4. Op 1 januari 2016 voert de Commissie 
een alomvattend milieueffectonderzoek uit. 
In dit onderzoek zullen de luchtkwaliteit en 
het aandeel verontreinigende stoffen dat 
door voertuigen van categorie L wordt 
bijgedragen worden beoordeeld, en de 
voorschriften van de tests van type I, IV, 
V, VII en VIII in bijlage V worden 
behandeld. In het onderzoek zullen de 
recentste wetenschappelijk gegevens, 
wetenschappelijke onderzoeksresultaten, 
modellen en kostenefficiëntie tegen elkaar 
worden afgewogen en beoordeeld, om te 
komen tot definitieve beleidsmaatregelen 
over de in lid 5 vermelde kwesties.

Or. en

Motivering

Schrapping van overlapping met lid 5.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op basis van de resultaten van het 
milieueffectonderzoek bevestigt de 
Commissie:

5. De Commissie brengt verslag uit aan 
het Europees Parlement en aan de Raad 
over de resultaten van het 
milieueffectonderzoek en stelt definitieve 
beleidsmaatregelen voor ten aanzien van:

Or. en

Motivering

Op basis van het milieueffectonderzoek bevestigt de Commissie de milieuvereisten of stelt zij 
wijzigingen voor op de milieuvereisten die in dit lid zijn opgenomen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Euro 5-emissiegrenswaarden (Euro 6 
voor L3e-motorfietsen), zoals bedoeld in 
bijlage VI, deel A3, en de OBD-
drempelwaarden in bijlage VI, deel B2;

b) de Euro 5-emissiegrenswaarden (Euro 6 
voor L3e-motorfietsen), zoals bedoeld in 
bijlage V, bijlage VI, deel A3, en de OBD-
drempelwaarden in bijlage VI, deel B2;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 4.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) gemengde typegoedkeuring;

Or. en
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Motivering

Een gemengde typegoedkeuring is noodzakelijk voor fabrikanten die goedkeuringen van 
leveranciers gebruiken maar die de eenstapsgoedkeuring gebruiken voor onder hun eigen 
controle vallende voorwerpen die verband houden met het voertuig.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) De gemengde typegoedkeuring 
bestaat uit een stapsgewijze 
goedkeuringsprocedure waarbij in de 
laatste fase van de goedkeuring van het 
gehele voertuig een of meer systemen 
worden goedgekeurd zonder dat voor deze 
systemen een EU-
typegoedkeuringscertificaat moet worden 
afgegeven.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij met de koper van het voertuig 
anders is overeengekomen, wordt het 
conformiteitscertificaat opgesteld in de 
officiële taal van de lidstaat waar het 
voertuig wordt aangeschaft.

3. Het certificaat van overeenstemming 
wordt opgesteld in een van de officiële 
talen van de Unie. De lidstaten kunnen 
tevens voorschrijven dat het certificaat 
van overeenstemming naar hun eigen taal 
of talen wordt vertaald.

Or. en

Motivering

Om de administratieve rompslomp terug te dringen.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het opschrift van het in de krachtens 
deze verordening vastgestelde 
uitvoeringshandeling beschreven 
conformiteitscertificaat luidt voor 
voertuigen waarvoor overeenkomstig 
artikel 39, lid 2, goedkeuring is verleend 
als volgt: "Voor complete/voltooide 
voertuigen waarvoor overeenkomstig 
artikel 39 (voorlopige goedkeuring) 
typegoedkeuring is verleend.".

7. Het opschrift van het in de krachtens 
deze verordening vastgestelde 
uitvoeringshandeling beschreven 
conformiteitscertificaat luidt voor 
voertuigen waarvoor overeenkomstig 
artikel 38, lid 2, goedkeuring is verleend 
als volgt: "Voor complete/voltooide 
voertuigen waarvoor overeenkomstig 
artikel 38 (voorlopige goedkeuring) 
typegoedkeuring is verleend.".

Or. en

Motivering

Juiste verwijzing

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het opschrift van het in de krachtens 
deze verordening vastgestelde 
uitvoeringshandeling beschreven 
conformiteitscertificaat luidt voor 
voertuigen waarvoor overeenkomstig 
artikel 41 typegoedkeuring is verleend, als 
volgt: "Voor complete/voltooide 
voertuigen waarvoor in kleine series 
typegoedkeuring is verleend"; in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan wordt het 
jaar van productie gevolgd door een 
volgnummer tussen 1 en het in de tabel in 
de uitvoeringshandeling vermelde 
maximum aangebracht, waaruit voor elk 
productiejaar blijkt welke plaats het 
voertuig in de productievolgorde voor dat 

8. Het opschrift van het in de krachtens 
deze verordening vastgestelde 
uitvoeringshandeling beschreven 
conformiteitscertificaat luidt voor 
voertuigen waarvoor overeenkomstig 
artikel 40 typegoedkeuring is verleend, als 
volgt: "Voor complete/voltooide 
voertuigen waarvoor in kleine series 
typegoedkeuring is verleend"; in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan wordt het 
jaar van productie gevolgd door een 
volgnummer tussen 1 en het in de tabel in 
de uitvoeringshandeling vermelde 
maximum aangebracht, waaruit voor elk 
productiejaar blijkt welke plaats het 
voertuig in de productievolgorde voor dat 
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jaar inneemt. jaar inneemt.

Or. en

Motivering

Juiste verwijzing

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanvragen voor individuele goedkeuring 
hebben betrekking op ten hoogste 5 
voertuigen van hetzelfde type.

4. Aanvragen voor individuele goedkeuring 
hebben betrekking op ten hoogste 20 
voertuigen van hetzelfde type.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het aantal voertuigen uit 
restantvoorraden mag niet meer bedragen 
dan 10% van het aantal voertuigen dat 
tijdens de twee voorafgaande jaren is 
geregistreerd, of niet meer dan 10 per 
lidstaat als dat meer is.

4. Het aantal voertuigen uit 
restantvoorraden mag niet meer bedragen 
dan 10% van het aantal voertuigen dat 
tijdens de twee voorafgaande jaren is 
geregistreerd, of niet meer dan 50 per 
lidstaat als dat meer is.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer tijdens de procedure van 
artikel 41 bezwaren tegen een maatregel 
van een lidstaat worden ingebracht of de 
Commissie van mening is dat de nationale 
maatregel in strijd is met de wetgeving van 
de Unie, voert de Commissie onmiddellijk 
een evaluatie van de nationale maatregel 
uit na raadpleging van de lidstaten en de 
betrokken marktdeelnemer(s). Aan de hand 
van die evaluatie besluit de Commissie of 
de nationale maatregel al dan niet 
gerechtvaardigd is.

1. Wanneer tijdens de procedure van 
artikel 48 bezwaren tegen een maatregel 
van een lidstaat worden ingebracht of de 
Commissie van mening is dat de nationale 
maatregel in strijd is met de wetgeving van 
de Unie, voert de Commissie onmiddellijk 
een evaluatie van de nationale maatregel 
uit na raadpleging van de lidstaten en de 
betrokken marktdeelnemer(s). Aan de hand 
van die evaluatie besluit de Commissie of 
de nationale maatregel al dan niet 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

Juiste verwijzing

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1 is niet van toepassing op systemen, 
onderdelen of technische eenheden die zijn 
geproduceerd voor voertuigen die 
uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in 
wedstrijden op de weg. Indien systemen, 
onderdelen of technische eenheden die 
voorkomen op een lijst in een gedelegeerde 
handeling bij deze verordening een 
tweeledige toepassing hebben voor 
voertuigen die uitsluitend bestemd zijn 
voor gebruik in wedstrijden op de weg en 
voor voertuigen die bestemd zijn voor 
gebruik op openbare wegen, mogen deze 
niet aan consumenten worden verkocht of 
te koop aangeboden.

Lid 1 is niet van toepassing op systemen, 
onderdelen of technische eenheden die zijn 
geproduceerd voor voertuigen die 
uitsluitend bestemd zijn voor 
sportactiviteiten die niet op de openbare 
weg plaatsvinden. Indien systemen, 
onderdelen of technische eenheden die 
voorkomen op een lijst in een gedelegeerde 
handeling bij deze verordening een 
tweeledige toepassing hebben voor 
voertuigen die uitsluitend bestemd zijn 
voor die sportactiviteiten en voor 
voertuigen die bestemd zijn voor gebruik 
op openbare wegen, mogen deze niet aan 
consumenten worden verkocht of te koop 
aangeboden.

Or. en
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke 
marktdeelnemers op snel en makkelijk te 
raadplegen websites een onbeperkte 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie in een 
gestandaardiseerd formaat. Deze toegang
wordt met name op niet-discriminerende 
wijze geboden ten opzichte van de toegang 
die wordt geboden aan erkende handelaren 
en reparatiebedrijven.

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke 
marktdeelnemers op snel en makkelijk te 
raadplegen websites een onbeperkte 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie in een 
gestandaardiseerd formaat. Deze 
informatie wordt met name op niet-
discriminerende wijze beschikbaar gesteld
ten opzichte van de reparatie- en 
onderhoudsinformatie die wordt verstrekt
aan erkende handelaren en 
reparatiebedrijven.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) servicehandboeken met reparatie- en 
onderhoudsgegevens;

b) servicehandboeken met reparatie- en 
onderhoudsgegevens en serviceschema's;

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) technische handleidingen; c) technische handleidingen en technische 
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servicebulletins;

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Ten behoeve van het ontwerp en de 
fabricage van voertuiguitrusting voor 
voertuigen die op alternatieve brandstof 
rijden, verstrekken de fabrikanten de 
relevante OBD-, reparatie- en 
onderhoudsinformatie op niet-
discriminerende wijze aan belangstellende 
fabrikanten, installateurs of reparateurs van 
uitrusting voor op alternatieve brandstof 
rijdende voertuigen.

7. Ten behoeve van het ontwerp en de 
fabricage van voertuiguitrusting voor 
voertuigen die op alternatieve brandstof 
rijden, verstrekken de fabrikanten de 
relevante OBD-, reparatie- en 
onderhoudsinformatie op niet-
discriminerende wijze aan belangstellende 
fabrikanten, distributeurs, installateurs of 
reparateurs van uitrusting voor op 
alternatieve brandstof rijdende voertuigen.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Indien de reparatie- en 
onderhoudsgegevens van een voertuig in 
een door of namens de voertuigfabrikant 
beheerde centrale databank worden 
opgeslagen, krijgen onafhankelijke 
reparatiebedrijven gratis toegang tot deze 
gegevens en worden zij in staat gesteld 
gegevens over de door hen uitgevoerde 
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in 
te voeren.

11. Indien de reparatie- en 
onderhoudsgegevens van een voertuig in 
een door of namens de voertuigfabrikant 
beheerde centrale databank worden 
opgeslagen, krijgen onafhankelijke 
marktdeelnemers gratis toegang tot deze 
gegevens en worden zij in staat gesteld 
gegevens over de door hen uitgevoerde 
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in 
te voeren.

Or. en
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 40 van Richtlijn 2007/46/EG 
ingestelde technisch comité 
motorvoertuigen.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 40 van Richtlijn 2007/46/EG 
ingestelde technisch comité 
motorvoertuigen. Dit comité is een comité 
in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden.

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen, bedoeld in de 
artikelen 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 en 75, wordt aan de Commissie 
verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend op de in onderhavig 
artikel vastgelegde voorwaarden.

1 bis. De bevoegdheid tot vaststelling van 
de gedelegeerde handelingen, bedoeld in 
de artikelen 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 
56, 57, 60, 66 en 75, wordt aan de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd 
vanaf ...*.
1 ter. De in de artikelen 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 en 75 bedoelde 
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bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de in dat besluit vermelde 
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een daarin genoemde latere datum. 
Het laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en de 
Raad van in kennis.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en de 
Raad van in kennis.

3. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt de 
Commissie verleend onder de in de 
artikelen 77 en 78 gestelde voorwaarden.

3. Een krachtens artikel 16, lid 18, en de 
artikelen 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 
66 en 75 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt pas in werking als noch 
het Europees Parlement, noch de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van die handeling aan 
het Europees Parlement en de Raad 
bezwaar heeft aangetekend, of als zowel 
het Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld niet voornemens 
te zijn bezwaar te maken. Deze termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.
* PB : datum inwerkingtreding van deze 
verordening invoegen. 

Or. en
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 77 Schrappen
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in de artikelen 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
30, 52, 56, 57, 60, 66 en 75 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Een besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de in dat 
besluit genoemde bevoegdheden. Het 
besluit treedt onmiddellijk in werking of 
op een in dat besluit bepaalde latere 
datum. Het laat de geldigheid van de 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

Or. en
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 Schrappen
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen binnen twee maanden na de 
datum van kennisgeving bezwaar 
aantekenen tegen een gedelegeerde 
handeling. Op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad kan deze periode 
met een maand worden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, of 
indien het Europees Parlement en de 
Raad beide voor die datum aan de 
Commissie hebben laten weten dat zij 
geen bezwaar zullen aantekenen, treedt de 
gedelegeerde handeling in werking op de 
in die handeling bepaalde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar maakt tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
maakt, motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij is van toepassing met ingang van 1 2. Zij is van toepassing met ingang van 1 
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januari 2013. januari 2014.

Or. en

Motivering

Deze wijziging beoogt, samen met andere amendementen, rationalisering van het tijdschema 
voor de toepassing van de vereisten van deze verordening. Uitstel met een jaar zal de 
fabrikanten en de nationale overheden voldoende tijd geven om zich aan te passen aan de 
voorgestelde vereisten, met inbegrip van die in de gedelegeerde handelingen.  Tegelijkertijd 
wordt niet getornd aan de definitieve termijnen voor de verplichte veiligheids- en 
milieuvereisten die gehandhaafd blijven als in het Commissievoorstel.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Subcategorie L1Ae – criterium (6)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) de hulpaandrijving heeft een nominaal 
continu maximumvermogen(1) ≤ 1 kW 
en

(6) de hulpaandrijving heeft een nominaal 
continu maximumvermogen(1) > 0.25 
kW en ≤ 1 kW en

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Tengevolge van artikel 2 (g) vallen elektrische fietsen ≤ 0.25 kW buiten 
het toepassingsgebied van deze verordening. 

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Subcategorie L1Be – criterium (3)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) door de constructie bepaalde 
maximumsnelheid ≤ 25 km/u en

(3) door de constructie bepaalde 
maximumsnelheid ≤ 45 km/u en

Or. en

Motivering

Redactionele fout: correctie om de categorie in overeenstemming te brengen met de huidige 
definities.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Categorie L3e – Subcategorie L3e-S1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L3e - S1 Enduro-motorfiets
5) maximale zithoogte: 
700 mm;
6) minimale vrije hoogte: 
280 mm;
7) maximale 
brandstoftankinhoud: 4 l;
8) minimale totale 
overbrengingsverhouding 
in de hoogste versnelling 
(primaire verhouding × 
overbrengingsverhouding 
× 
eindaandrijvingsverhoudi
ng): 7,5;
9) massa in rijklare 
toestand (zonder 
bestuurder) van 
maximaal 100 kg en
10) geen 
passagierszitplaats.

Or. en

Motivering

Sommige motorfietsen zijn zowel bedoeld voor gebruik op de weg als in het terrein ("off
road"). Derhalve maken zij gebruik van openbare wegen en dienen zij dus te vallen onder 
deze verordening. Toch moet ook rekening gehouden worden met hun specifieke "off road"-
kenmerken. Om die reden wordt er een subcategorie voor speciaal gebruik voorgesteld ("S").
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Categorie L3e – Subcategorie L3e-S2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L3e - S2 Trialbike
5) minimale zithoogte: 
900 mm;
6) minimale vrije hoogte: 
310 mm;
7) minimale totale 
overbrengingsverhouding 
in de hoogste versnelling 
(primaire verhouding × 
overbrengingsverhouding 
× 
eindaandrijvingsverhoudi
ng): 6,0;
8) massa in rijklare 
toestand (zonder 
bestuurder) van 
maximaal 140 kg;
9) geen 
passagierszitplaats.

Or. en

Motivering

Sommige motorfietsen zijn zowel bedoeld voor gebruik op de weg als in het terrein ("off 
road"). Derhalve maken zij gebruik van openbare wegen en dienen zij dus te vallen onder 
deze verordening. Toch moet ook rekening gehouden worden met hun specifieke "off road"-
kenmerken. Om die reden wordt er een subcategorie voor speciaal gebruik voorgesteld ("S").
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Categorie L6e– criterium (3)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) massa in rijklare toestand ≤ 350 kg, 
exclusief:

3) massa in rijklare toestand:

a) ≤ 350 kg voor personenvervoer;
b) ≤ 400 kg voor goederenvervoer.
De massa in rijklare toestand is exclusief:

a) massa van de batterijen bij een hybride 
of volledig elektrisch aangedreven voertuig 
of

1) massa van de batterijen bij een hybride 
of volledig elektrisch aangedreven voertuig 
of

b) gewicht van gasbrandstofsysteem, 
inclusief tanks voor de opslag van 
gasvormige brandstof bij mono-, bi- of 
multifuelvoertuig of 

2) gewicht van gasbrandstofsysteem, 
inclusief tanks voor de opslag van 
gasvormige brandstof bij mono-, bi- of 
multifuelvoertuig of 

c) gewicht van tank(s) voor de opslag van 
perslucht bij persluchtaandrijving.

3) gewicht van tank(s) voor de opslag van 
perslucht bij persluchtaandrijving.

Or. en

Motivering

In de huidige richtlijn 2002/24/EG wordt het concept 'ledige massa' gehanteerd. In het 
voorstel is dit vervangen door het concept 'massa in rijklare toestand' omwille van de 
duidelijkheid en samenhang met eraan gerelateerde voertuigenregelgeving. Om het verschil 
te compenseren wordt een geringe verhoging van de massa voor vrachtvoertuigen 
voorgesteld.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Categorie L6e– criterium (3 bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) cilinderinhoud ≤ 50 cm3 als een PI-
motor deel uitmaakt van de 
aandrijvingsconfiguratie van het voertuig.

Or. en
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Motivering
Dit criterium geldt voor alle L6e subcategorieën. 
Derhalve wordt het verplaatst van L6Ae en L6Be naar L6e.

Noot: vereist hernummering van de criteria voor L6Ae en L6Be.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Subcategorie L6Ae– criterium (6)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) cilinderinhoud ≤ 50 cm3 als een PI-
motor deel uitmaakt van de 
aandrijvingsconfiguratie van het voertuig.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit criterium geldt voor alle L6e subcategorieën. Derhalve wordt het verplaatst naar L6e.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Subcategorie L6Be– criterium (6)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) cilinderinhoud ≤ 50 cm3 als een PI-
motor deel uitmaakt van de 
aandrijvingsconfiguratie van het voertuig 
en

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit criterium geldt voor alle L6e subcategorieën. Derhalve wordt het verplaatst naar L6e.



PR\866501NL.doc 41/57 PE464.815v01-00

NL

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Categorie L7e– criterium (3) - punt (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ≤ 550 kg voor goederenvervoer. b) ≤ 600 kg voor goederenvervoer.

Or. en

Motivering

In de huidige richtlijn 2002/24/EG wordt het concept 'ledige massa' gehanteerd. In het 
voorstel is dit vervangen door het concept 'massa in rijklare toestand' omwille van de 
duidelijkheid en samenhang met eraan gerelateerde voertuigenregelgeving. Om het verschil 
te compenseren wordt een geringe verhoging van de massa voor vrachtvoertuigen 
voorgesteld.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Subcategorie L7Ae – criterium (5)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) voertuigen van categorie L7e die niet 
voldoen aan de specifieke criteria voor 
voertuigen van subcategorie L7Be en

5) voertuigen van categorie L7e die niet 
voldoen aan de specifieke criteria voor 
voertuigen van subcategorie L7Be of L7Ce 
en

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit de invoering van de nieuwe categorie L7Ce voor ATV's.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Subcategorie L7Be – criterium (6)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) uitgerust met twee, drie of vier 
passagierszitplaatsen, met inbegrip van de 
bestuurderszitplaats.

6) uitgerust met een tot vier 
passagierszitplaatsen, met inbegrip van de 
zitplaats voor de bestuurder, en alle 
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zitplaatsen met veiligheidsgordels 
uitgerust.

Or. en

Motivering

Zware minicars moeten uitgerust zijn met ten minste één en niet meer dan vier zitplaatsen. 
Alle zitplaatsen moeten uitgerust zijn met veiligheidsgordels.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Subcategorie L7Be-P– criterium (7)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) voertuigen die voornamelijk voor 
personenvervoer zijn ontworpen en 
worden gebruikt, met als kenmerk dat zij 
uitgerust zijn met maximaal vier 
passagierszitplaatsen, met inbegrip van de 
bestuurderszitplaats, en dat alle 
zitplaatsen met veiligheidsgordels zijn 
uitgerust.

7) voertuigen die voornamelijk voor 
personenvervoer zijn ontworpen.

Or. en

Motivering

Verwijdering van een overlapping; deze specificatie wordt al aangegeven in subcategorie 
L7Be, criterium (6).

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Categorie L7e – Subcategorie L7Ce (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ce– All-terrain vehicle (ATV)
5) door de constructie 
bepaalde 
maximumsnelheid: 60 
km/u
6) Zadel;
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7) Gashendel met duim 
bedienbaar;
8) Koppelinrichting 
achter: Trekgewicht > 4X 
eigen gewicht > 274 kg 
conform vermogenstest, 
mag niet worden 
beschouwd als toegestaan 
aanhanggewicht;
10)Vrije hoogte boven het 
wegdek > 180 mm;
11) Minimale vrije hoogte 
< 6.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Goedkeuring ervan vereist 
algehele aanpassing, d.w.z. hernummering 
om deze nieuwe categorie tussen L7Ae en 
L7Be te voegen)

Or. en

Motivering

Sommige quads zijn zowel bedoeld voor gebruik op de weg als in het terrein ("off road"). 
Derhalve maken zij gebruik van openbare wegen en dienen zij dus te vallen onder deze 
verordening. Toch moet ook rekening gehouden worden met hun specifieke "off road"-
kenmerken. Om die reden wordt er een specifieke subcategorie voorgesteld. 

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage II (in haar geheel) - Voertuigcategorie – rij 2 – subkolom 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ae L7Ae en L7Ce

Or. en

Motivering

ATV's (subcategorie L7Ce) moeten voldoen aan vergelijkbare vereisten voor EU-
voertuigtypegoedkeuring als zware quads voor gebruik op de weg (L7Ae). De details van deze 
vereisten kunnen afzonderlijk in een gedelegeerde handeling verder uitgewerkt worden voor 
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iedere subcategorie.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - III Constructievoorschriften voor voertuigen – punt 8 -  
boorddiagnosesystemen - kolom 6 L1Be

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

X Schrappen

Or. en

Motivering
OBD is niet verplicht voor categorie L1Be (bromfietsen op twee wielen) omdat de kosten 
anders buitenproportioneel zouden zijn.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – rij 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ce - All-terrain vehicle - 20

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's. Grenswaarden 
vergelijkbaar met L7Ae.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV –  Uitvoeringsdatum - kolom 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe voertuigtypen Facultatief - 1 juli 
2013 - 1 januari 2015 - 1 januari 2018 

Schrappen

Or. en
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Motivering

Hoewel vrijwillige naleving van strengere emissiewaarden vóór de datum van 
inwerkingtreding zeker wordt toegejuicht, kan dit niet worden opgelegd. Derhalve moeten de 
facultatieve data uit deze tabel worden verwijderd. 

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – rij 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Euro 3(4) - 1 juli 2013 - 1 januari 2014 - 1 
januari 2015

Schrappen

Or. en

Motivering

Wijziging van het tijdschema: de Euro 3 fase wordt verwijderd omwille van de duidelijkheid 
en de eenvoud.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Tabellen (A), (B) en (C) - kolom 3 (Aandrijvings-klasse) - gevallen waarin 
alleen "PI" staat vermeld

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

PI PI / hybride

Or. en

Motivering

In het huidige voorstel worden de grenswaarden voor hybride voertuigen alleen gekoppeld 
aan dieselmotoren (Cl/hybride). De grenswaarden moeten echter logischerwijs gerelateerd 
worden aan de fossiele brandstof die de emissie veroorzaakt: benzine (PI) of diesel (CI).

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Tabel (A) - (A1) Euro 3(4)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze tabel is geschrapt.

Or. en

Motivering

Wijziging van het tijdschema: de Euro 3 fase (de volledige tabel A1) wordt verwijderd 
omwille van de duidelijkheid en de eenvoud.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI - Tabel (A) – (A1) Euro 3(4) – kolommen 1 en 2 - rij 6 – punt 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ce - All-terrain vehicles

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI - Tabel (A) – (A2) Euro 4(5) – kolommen 1 en 2 - rij 6 – punt 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ce - All-terrain vehicles

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's.
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Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Tabel (B) – (B1) Euro 4(5) OBD stage I – kolommen 1 en 2 – rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L1Be -Bromfiets op twee wielen 
L2e - Bromfiets op drie wielen
L6Ae - Lichte quad voor gebruik op de 
weg

L2e - Bromfiets op drie wielen
L6Ae - Lichte quad voor gebruik op de 
weg

Or. en

Motivering
OBD is niet verplicht voor bromfietsen op twee wielen vanwege de kosten.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Tabel (B) – (B2) Euro 5(6) OBD-fase I en OBD-fase II – kolommen 1 en 2 –
rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L1Be — L7e (6) - Alle voertuigen van 
categorie L behalve categorie L1Ae

L2e — L7e (6) - Alle voertuigen van 
categorie L behalve categorie L1e

Or. en

Motivering

OBD is niet verplicht voor bromfietsen op twee wielen vanwege de kosten.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Tabel (C) – (C1) Euro 4(5) – kolom 1 – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ae L7Ae
L7Ce 
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Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI - Tabel (C)  – (C2) Euro 5(6) – kolommen 1, 2, 4 en 7 - rij 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ce - All-terrain vehicles - Euro 5 -
1500

Or. en

Motivering
Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Tabel (D) – kolommen 3 en 4 (Euro 3(4)-geluidsniveau (dB(A)) - Euro 3(4)-
testprocedure)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze twee kolommen zijn geschrapt.

Or. en

Motivering

Wijziging van het tijdschema: de Euro 3 fase (kolommen 3 en 4) wordt verwijderd omwille 
van de duidelijkheid en de eenvoud.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Tabel (D) – kolommen 1, 2, 3 en 5 - rij 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ce - All-terrain vehicles -80 -80
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Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – Tabel (A) – kolommen 1 en 2 - rij 4 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

L7Ce - All-terrain vehicles

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing voor de nieuwe subcategorieën voor ATV's.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII - Tabel (A) – kolom 3 - rij 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30000 25000

Or. en

Motivering
De duurzaamheidsvereisten worden berekend op grond van de aangenomen nuttige 
levensduur van de verschillende voertuigen van categorie L afhankelijk van de 
emissiewaarden voor typegoedkeuring. Om te zorgen voor een soepele invoering wordt de 
kilometrage opgevoerd bij iedere nieuwe Euro-fase (vergelijkbare benadering als voor 
personenvoertuigen). Bij een gemiddelde nuttige levensduur van 10 jaar wordt de 
voorgestelde verhoging van de kilometrage in de Euro-fase 5/6 beschouwd als te streng voor 
motorfietsen (L3e) en vergelijkbare voertuigen.
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII - Tabel (A) – kolom 3 - rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

50000 40000

Or. en

Motivering
De duurzaamheidsvereisten worden berekend op grond van de aangenomen nuttige 
levensduur van de verschillende voertuigen van categorie L afhankelijk van de 
emissiewaarden voor typegoedkeuring. Om te zorgen voor een soepele invoering wordt de 
kilometrage opgevoerd bij iedere nieuwe Euro-fase (vergelijkbare benadering als voor 
personenvoertuigen). Bij een gemiddelde nuttige levensduur van 10 jaar wordt de 
voorgestelde verhoging van de kilometrage in de Euro-fase 5/6 beschouwd als te streng voor 
motorfietsen (L3e) en vergelijkbare voertuigen.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII - Tabel (B) - kolom 3 (Euro 3(4) DF(-)) en subkolommen

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Motivering

Wijziging van het tijdschema:  de Euro 3 fase (kolom 3, inclusief subkolommen) wordt 
verwijderd omwille van de duidelijkheid en de eenvoud.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII - kolom 2 - rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vier jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum.

Drie jaar na de in artikel 82, lid 2, 
bedoelde datum.

Or. en
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Motivering
Hoewel de voorgestelde datum voor de inwerkingtreding van deze verordening (artikel 82, lid 
2) is gewijzigd in 1 januari 2014, blijft de datum voor de verplichte montage van 
geavanceerde remsystemen 1 januari 2017.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII - kolom 3 - rij 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) nieuwe motorfietsen van 
subcategorie L3e–A1 die verkocht, 
geregistreerd of in het verkeer gebracht 
worden moeten ofwel met een 
antiblokkeer- ofwel met een gecombineerd 
remsysteem ofwel met beide typen 
geavanceerde remsystemen worden 
uitgerust, naar keuze van de 
voertuigfabrikant;
(b) nieuwe motorfietsen van de 
subcategorieën L3e–A2 en L3e–A3 die 
verkocht, geregistreerd of in het verkeer 
gebracht worden moeten met een 
antiblokkeerremsysteem worden uitgerust.

(a) nieuwe motorfietsen van 
subcategorie L3e–A1 die verkocht, 
geregistreerd of in het verkeer gebracht 
worden moeten ofwel met een 
antiblokkeersysteem op beide wielen ofwel 
met een gecombineerd remsysteem ofwel 
met beide typen geavanceerde 
remsystemen worden uitgerust, naar keuze 
van de voertuigfabrikant;
(b) nieuwe motorfietsen van de 
subcategorieën L3e–A2 en L3e–A3 die 
verkocht, geregistreerd of in het verkeer 
gebracht worden moeten met een 
antiblokkeerremsysteem worden uitgerust 
op beide wielen.

Or. en

Motivering

Een antiblokkeerremsysteem is het doeltreffendst wanneer het op beide wielen werkt.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Toelichtingen bij de bijlagen I tot en met VIII - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Geavanceerde remsystemen zijn alleen 
verplicht voor L3e-voertuigen, zoals 
bepaald in bijlage VIII.

(3) Geavanceerde remsystemen zijn 
alleen verplicht voor L3e-A1, L3e-A2 
en L3e-A3-voertuigen, zoals bepaald in 
bijlage VIII.
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Or. en

Motivering

Geavanceerde remsystemen zijn niet verplicht voor L3e enduro-motorfietsen en trialbikes 
omdat deze systemen niet altijd geschikt zijn voor gebruik in het terrein ("off road").
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TOELICHTING

I. Commissievoorstel

De Commissie hechtte op 4 oktober 2010 haar goedkeuring aan een voorstel voor een nieuwe 
verordening betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige 
voertuigen en vierwielers. In categorie L valt een groot aantal typen voertuigen: elektrische 
fietsen, bromfietsen, twee- of driewielige motorfietsen, quads en minicars. Het aantal 
voertuigen van categorie L dat momenteel in de EU in gebruik is, wordt geraamd op meer dan 
30 miljoen. 

Met het voorstel wil de Europese Commissie het huidige rechtskader vereenvoudigen en 
nieuwe administratieve en technische eisen instellen, bijvoorbeeld voor milieu- en 
veiligheidsaspecten en markttoezicht. De typegoedkeuringsvoorschriften voor nieuwe 
voertuigen van categorie L zijn momenteel opgenomen in Kaderrichtlijn 2002/24/EG en 
veertien andere richtlijnen die daarnaar verwijzen. Zij zullen worden ingetrokken en 
vervangen door het voorstel, dat de basisbepalingen en het toepassingsgebied bevat De 
technische detailvereisten worden dan in een later stadium in gedelegeerde handelingen 
bepaald. 

II. Werkbezoeken, werkdocumenten en openbare hoorzitting

Uw rapporteur heeft uitgebreid gesproken met de verschillende stakeholders om een compleet 
overzicht te krijgen van de consequenties van de voorgestelde verordening. Hij bracht 
werkbezoeken aan het RDW Test Centrum in Lelystad (NL) en aan de TÜV Nord, Institut für 
Fahrzeugtechnik und Mobilität in Essen (D) om op de hoogte te worden gesteld van de 
nieuwe veiligheids- en milieuvereisten in het voorstel. Tijdens een werkbezoek aan 
fabrikanten van L-voertuigen in Italië sprak hij, in het gezelschap van twee 
schaduwrapporteurs, de heren Harbour en Manders, over voertuiginnovatie en de 
economische aspecten van het voorstel. Ten slotte staat er medio juni 2011 een werkbezoek 
gepland aan fabrikanten in Oostenrijk.

De amendementen op het Commissievoorstel, als gepresenteerd in dit verslag, komen overeen 
met de politieke overwegingen en opmerkingen die uw rapporteur al naar voren bracht in zijn 
werkdocument van 15 februari 20111. Dit werkdocument werd ook besproken tijdens de 
openbare hoorzitting over "Duidelijke internemarktregels voor motorfietsen, brommers en 
scooters" die op 22 maart 2011 georganiseerd werd in het Europees Parlement. Uw rapporteur 
wenst zijn dankbaarheid te betuigen aan al diegenen, met inbegrip van de 
schaduwrapporteurs, die hebben deelgenomen aan de nuttige en interessante debatten en 
bijeenkomsten die tot dusverre hebben plaatsgevonden.

III. Standpunt van de rapporteur

Algemene opmerkingen
Zoals hij al in zijn werkdocument had aangegeven is uw rapporteur warm voorstander van de 

                                               
1 857524NL
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voornaamste doelstellingen van de voorgestelde verordening, aangezien deze de werking van 
de interne markt verbetert, terwijl essentiële publieke belangen worden beschermd. Dit houdt 
tevens in dat meer doeltreffend toezicht wordt gehouden op de Europese markt.1 Voorts is uw 
rapporteur van mening dat de voorgestelde vereisten voor voertuigen van categorie L de 
overgang naar meer doeltreffende, veilige en schone stedelijke mobiliteit kunnen 
vereenvoudigen.2

Toepassingsgebied van de voorgestelde verordening 
Uw rapporteur verwelkomt de toegenomen duidelijkheid door de meer precieze indeling van 
voertuigen als gevolg van de invoering van meer passende subcategorieën. Enkele resterende 
inconsistenties moeten echter worden opgeheven. Het voorgestelde artikel 2, lid 1, beperkt het 
toepassingsgebied terecht tot L-voertuigen "die bedoeld zijn om op openbare wegen te 
rijden". Om die reden mogen alleen L-voertuigen die uitsluitend bedoeld zijn om in het terrein 
("off road") te rijden worden uitgesloten van deze verordening, afgezien van bijvoorbeeld 
landbouwvoertuigen (artikel 2, lid 2). Uw rapporteur stelt dan ook nieuwe subcategorieën 
voor voor L-voertuigen die zowel bedoeld zijn voor gebruik op de openbare weg als in het 
terrein, en heeft deze ook al juist ingedeeld in categorieën.  Dit betreft het speciale gebruik 
van enduro-motorfietsen (S1) en trialbikes (S2) en all-terrain vehicles (ATV's). 

Het voorstel biedt de mogelijkheid dat typegoedkeuring wordt verleend voor L-voertuigen 
met nieuwe hybride technologie.  Omdat hij zeer sympathiek staat tegenover deze innovaties 
en de ermee verbonden mobiliteitsconcepten, heeft uw rapporteur geworsteld met het idee om 
ook nieuwe subcategorieën te creëren voor kleine (elektrische) personenvoertuigen. Hij is 
echter van mening dat dit de criteria voor L(lichte)-voertuigen, met name ten aanzien van 
maximummassa en nominaal continu maximumvermogen te buiten zou gaan. Hierdoor zou 
uiteindelijk het onderscheid tussen lichte voertuigen (L-categorie) en personenvoertuigen 
(M1) vervagen wat zou leiden tot inconsistenties en verwarring.  Om vergelijkbare redenen 
besloot hij ook geen nieuwe categorie in te voeren voor zogenoemde side-by-side voertuigen.

Eenvoudig en duidelijk tijdschema voor toepassing 
Het Commissievoorstel resulteert in een ambitieus maar nogal ingewikkeld aantal data en 
termijnen (2013 tot 2021). Omwille van de duidelijkheid, rationaliteit en eenvoud stuurt uw 
rapporteur aan op een transparanter tijdschema met duidelijke en beslissende stappen ten 
aanzien van beter markttoezicht, strengere emissiewaarden en verplichte veiligheidsvereisten.
Om dit te bereiken voert uw rapporteur een driestappenbenadering in (zie tabel). Dit verschaft 
de industrie en de nationale overheden wat meer tijd om zich naar behoren aan te passen aan 
de nieuwe vereisten en verantwoordelijkheden, zonder dat de algehele ambitie ten aanzien van 
veiligheid en milieu in het gedrang komt.

Driestappenbenadering voor de toepassing van de verordening
Stap 1 Stap 2 Stap 3

(na effectstudie van de Commissie)
Inwerkingtreding:

01.01.2014
Datum van de aanvraag:

01.01.2017: Nieuwe 
Datum van de aanvraag:

01.01.2020: Nieuwe typegoedkeuringen
                                               
1 Zie COM(2010) 608: Naar een Single Market Act, voorstel nr. 39; zie ook COM(2010) 614 inzake een 
geïntegreerd industriebeleid
2 Ook in overeenstemming met de Europese strategie inzake luchtverontreiniging, COM(2005) 446, en het 
Europese actieplan voor verkeersveiligheid, COM(2010) 389
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typegoedkeuringen
01.01.2018: Nieuwe 

inschrijvingen

01.01.2021: Nieuwe inschrijvingen 

Bepalingen:
- Herindeling
- Typegoedkeuring 'nieuwe stijl'
- Markttoezicht 
- Automatisch brandende 

koplampen
- Voorzieningen tegen opvoeren
- Reparatie- en 

onderhoudsinformatie

Bepalingen:
- Euro 4 emissie en 

duurzaamheidsniveaus (Euro 
5 voor L3e)

- Geavanceerde remsystemen 
L3e - A

- Boorddiagnose (OBD I)

Bepalingen:
- Euro 5 emissie en duurzaamheidsniveaus 

(Euro 6 voor L3e)
- Boorddiagnose (OBD II)
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Milieu-eisen
Aangezien voertuigen van categorie L slechts verantwoordelijk zijn voor 3% van het totale 
aantal kilometers voor wegvervoer, wordt de vervuilende emissie die zij veroorzaken, 
beschouwd als buitenproportioneel hoog. Uw rapporteur is voorstander van de invoering van 
strengere emissiegrenswaarden. Hij roept fabrikanten op zich hier zo spoedig mogelijk aan te 
gaan houden en er een concurrentievoordeel van te maken. Enkele voertuigen van categorie L 
die nu op de markt zijn, voldoen al aan de hogere emissienormen. Om die reden moeten de 
zogenoemde "facultatieve" toepassingsdata worden geschrapt. Uw rapporteur steunt in dit
verband de voorgestelde duurzaamheidsvereisten. De verhoging van de kilometrage in de 
Euro-fase 5/6 wordt echter beschouwd als te streng en moet dus enigszins worden gewijzigd.

Boorddiagnosesystemen (OBD) kunnen informatie inzake motor- en voertuigmanagement 
(bijv. emissies) eenvoudig toegankelijk maken, zodat het voertuig effectief en efficiënt kan 
worden gerepareerd. Hoewel uw rapporteur in beginsel instemt met de voorgestelde getrapte 
aanpak voor de verplichte invoering van OBD-systemen, plaatst hij echter vraagtekens bij de 
proportionaliteit van de bepaling die het gebruik van OBD bij brommers van categorie L1 en 
L2 verplicht stelt.

Veiligheidsmaatregelen
Bestuurders van voertuigen van categorie L lopen een veel groter risico op ernstige 
ongevallen of ongevallen met dodelijke afloop dan bestuurders van andere voertuigen. 
Voertuigen van categorie L zijn goed voor 2% van de afgelegde afstand, maar voor 16% van 
de doden op de weg in EU-25.1 Hoewel uw rapporteur het belang van menselijk gedrag bij 
veilig rijden alsook de invloed van rijomstandigheden volledig erkent, is hij vastbesloten het 
veiligheidsaspect in verband met de technische kenmerken van het voertuig goed aan te 
pakken. Daarom steunt uw rapporteur de verplichte invoering van betaalbare geavanceerde 
remsystemen (een gecombineerd remsysteem (CBS) of antiblokkeerremsystemen (ABS)) op 
alle nieuwe motorfietsen in overeenstemming met het Commissievoorstel, met uitzondering 
van enduro-motorfietsen en de trailbikes. Uw rapporteur roept de industrie op zo snel 
mogelijk in alle categorieën motorfietsen optioneel ABS aan te bieden en consumenten aan te 
sporen om te kiezen voor motorfietsen met ABS. Uw rapporteur verwelkomt tevens het 
voorstel over de automatisch brandende koplampen (AHO) om de zichtbaarheid van L-
voertuigen te vergroten.

Uw rapporteur merkt op dat in de gemeenschap van motorrijders een aloude cultuur bestaat 
om wijzigingen aan te brengen om de prestaties van hun voertuigen te verbeteren. Het 
voorkomen ervan zal tal van gekwalificeerde motorrijders benadelen. Het zou derhalve aan de 
lidstaten moeten worden overgelaten om te bepalen hoe zij omgaan met dit soort wijzigingen. 
Anderzijds roept uw rapporteur op tot het voeren van een harde lijn tegen opvoeren, dat erop 
is gericht om, ten koste van vervuilende emissies, brandstofverbruik en veiligheid, de 
maximale snelheid van het voertuig illegaal te verhogen. 

Kleine series en goedkeuring van individuele voertuigen 
Uw rapporteur is voorstander van de grote verscheidenheid aan voertuigen van categorie L en 
aan kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de sector. Derhalve stelt hij voor de 
aantallen voor kleine series voor alle L-voertuigen aan te passen omwille van deze 
                                               
1 ETSC, 2007. 
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verscheidenheid (bijlage III). Het individuele karakter van hun product is belangrijk voor veel 
gebruikers van voertuigen van categorie L. Om die reden steunt uw rapporteur het voorstel 
van de Commissie inzake individuele goedkeuring (artikel 42).

Toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI)
Uw rapporteur is sterk voorstander van iedere maatregel die zorgt voor gelijke 
mededingingsvoorwaarden wat betreft de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie 
(RMI). Hij stelt voor de definitie van "onafhankelijke marktdeelnemer" of "reparatiebedrijf" 
nader uit te werken om ervoor te zorgen dat individuele gebruikers van voertuigen en 
reparatiebedrijven in voldoende mate en tegen redelijke kosten toegang hebben tot RMI.

IV. Conclusie
De rapporteur stelt deze voorstellen voor aan de commissie, en kijkt uit naar verdere 
suggesties.


