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Amendement 325
Debora Serracchiani

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 5 – punt 5.3 – streepje 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aanbevolen bandenspanning

Or. en

Motivering

Deze informatie staat vermeld op het etiket van het voertuig, evenals in de handleiding van 
het voertuig. Dit is het referentiepunt aan de hand waarvan de controleurs bepalen of de 
banden voldoende zijn opgepompt.

Amendement 326
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1.8

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.8 Remvloeistoffen Meting van de 
kooktemperatuur of 
waterinhoud

a) Kooktemperatuur van 
de remvloeistof te laag of 
waterinhoud te hoog
b) Remvloeistof 
verontreinigd
c) Te weinig remvloeistof

Amendement van het Parlement

Schrappen

Or. de

Motivering

Tot dusver zijn er geen geschikte tests voor de remvloeistoftest en daarom wordt de 
introductie van deze test verworpen.
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Amendement 327
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1.8 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.8 Remvloeistof Meting van de 
kooktemperatuur of 
waterinhoud

(a) Kooktemperatuur van 
de remvloeistof te laag of 
waterinhoud te hoog

Amendementen van het Parlement

1.8 Remvloeistof Meting van de 
kooktemperatuur of 
waterinhoud

(a) Kooktemperatuur van 
de remvloeistof te laag

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de remvloeistof nauwkeurig gecontroleerd wordt om 
misleidende of zelfs gevaarlijke resultaten te vermijden.

Amendement 328
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.3 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst

3.3.
Achteruitkijkspieg

els of -toestellen

Visuele controle. (a) Spiegel of toestel 
ontbreekt of is niet 
bevestigd volgens de 
vereisten(1)

Amendementen van het Parlement

3.3.
Achteruitkijkspieg

els of -toestellen

Visuele controle. (a) Spiegel of toestel 
ontbreekt of is niet 
bevestigd volgens de 
vereisten(1) waaronder de 
vereisten vastgelegd in 
Richtlijn 2007/38/EG 
betreffende de uitrusting 
met spiegels van in de 
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Gemeenschap 
ingeschreven 
vrachtwagens.

Or. en

Motivering

In haar verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Richtlijn 
2007/38/EG betreffende de uitrusting met spiegels van in de Gemeenschap ingeschreven 
vrachtwagens, stelde de Commissie dat de meeste lidstaten geen gedetailleerde informatie 
konden verstrekken over het aantal voertuigen dat was afgekeurd omdat zij niet aan de 
retrofitvoorschriften voldeden. Deze retrofitvoorschriften zijn echter cruciaal voor de 
veiligheid op de weg en zouden deel moeten uitmaken van de controle.

Amendement 329
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Het eindpunt van de 
koplamp ligt niet binnen 
de grenzen die in de 
vereisten zijn bepaald(1)

Amendementen van het Parlement

4.1.2. Aanpassing Bepaal het horizontale en 
verticale eindpunt van 
elke koplamp bij gedimd 
licht met behulp van een 
speciaal hiervoor bestemd 
toestel en elektronische 
controleapparatuur om 
indien nodig de werking 
bij beweging.

(a) Het eindpunt van de 
koplamp ligt niet binnen 
de grenzen die in de 
vereisten zijn bepaald(1)

(b) Controleer de 
afstelling en de werking 
van de koplamp bij 
beweging.

Or. en
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Amendement 330
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst

4.1.3. Schakelaars Visuele controle en 
controle door bediening.

(a) Schakelaar werkt 
niet in overeenstemming 
met de vereisten(1) (aantal 
oplichtende koplampen op 
hetzelfde moment) 
(b) Verminderde 
functie van schakelaar.

Amendementen van het Parlement

4.1.3. Schakelaars Visuele controle en 
controle door bediening 
en indien nodig met 
behulp van elektronische 
controleapparatuur. 

(a) Schakelaar werkt 
niet in overeenstemming 
met de vereisten(1) (aantal 
oplichtende koplampen op 
hetzelfde moment) 
(b) Verminderde 
functie van schakelaar.

Or. en

Amendement 331
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.5

Door de Commissie voorgestelde tekst

4.1.5. Verstelinrichting 
(indien verplicht) 

Visuele controle en indien 
mogelijk controle door 
bediening.

(a) Inrichting werkt 
niet.

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

Amendementen van het Parlement
4.1.5. Verstelinrichting Visuele controle en (a) Inrichting werkt 
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(indien verplicht) controle door bediening 
en indien nodig met 
behulp van elektronische 
controleapparatuur.

niet.

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

Or. en

Amendement 332
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst
4.3.2. Schakelaars Visuele controle en 

controle door bediening.
(a) Schakelaar werkt 
niet in overeenstemming 
met de vereisten(1)

(b) Verminderde 
functie van schakelaar.

Amendementen van het Parlement
4.3.2. Schakelaars voor 
noodremlichten

Visuele controle en 
controle door bediening 
met behulp van 
elektronische 
controleapparatuur om 
de input van de 
rempedaalsensor te 
variëren en de werking 
van de noodrem te 
observeren.

(a) Schakelaar werkt 
niet in overeenstemming 
met de vereisten(1)

(b) Verminderde 
functie van schakelaar
(c) Het noodremlicht 
functioneert niet of 
functioneert niet 
helemaal naar behoren

Or. en
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Amendement 333
Bogusław Liberadzki

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.

Amendementen 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

Amendement 334
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 5.2.2 – letter (e) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

5.2.2. Wielen Visuele controle van beide 
zijden van elk wiel met 
het voertuig boven een 
smeerkuil of bevestigd 
aan een hijstoestel.

(a) Breuken of 
ondeugdelijk laswerk.

(...)
Amendementen van het Parlement

5.2.2. Wielen Visuele controle van beide 
zijden van elk wiel met 
het voertuig boven een 
smeerkuil of bevestigd 
aan een hijstoestel.

(a) Breuken of 
ondeugdelijk laswerk.

(...)
(e) Wiel is niet 
compatibel met de 
wielnaaf.
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Or. en

Motivering

Beschadigde wielen of wielen van mindere kwaliteit, die niet op een standaardas zijn 
bevestigd, zijn aanzienlijk minder betrouwbaar en veilig. Het controleren van wielen die niet 
overeenstemmen met de wielnaaf moet als cruciaal voor de veiligheid worden beschouwd en 
daarom worden opgenomen in de technische controle.

Amendement 335
Debora Serracchiani

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 5.2.3 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

5.2.3. Banden Visuele controle van de 
volledige band door ofwel 
het wiel te draaien met het 
voertuig van de grond 
boven een smeerkuil of 
bevestigd aan een 
hijstoestel of door het 
voertuig achteruit en 
vooruit boven een 
smeerkuil te rijden. 

Amendementen van het Parlement
5.2.3. Banden Visuele controle van de 

volledige band door ofwel 
het wiel te draaien met het 
voertuig van de grond 
boven een smeerkuil of 
bevestigd aan een 
hijstoestel of door het 
voertuig achteruit en 
vooruit boven een 
smeerkuil te rijden. 
Gebruik een manometer 
om de bandenspanning te 
meten en te vergelijken 
met de door de fabrikant 
vastgelegde waarden.

Or. en
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Motivering

De bandenspanning kan niet worden gecontroleerd zonder een manometer te gebruiken. De 
controleur moet nagaan of de bandenspanning overeenstemt met wat de fabrikant van het 
voertuig aanbeveelt.

Amendement 336
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 5.3.2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

5.3.2 schokdempers Visuele controle met het 
voertuig boven een 
smeerkuil of bevestigd 
aan een hijstoestel, of, 
indien beschikbaar, met 
het gebruik van speciale 
apparatuur.

Amendement van het Parlement

5.3.2 schokdempers Visuele controle met het 
voertuig boven een 
smeerkuil of bevestigd 
aan een hijstoestel.

Or. de

Amendement 337
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 5.3.2.1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) De gegeven 
minimumwaarden worden 
niet bereikt.

Amendement van het Parlement

b) De gegeven 
minimumwaarden worden 
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niet bereikt. (voetnoot)
(voetnoot) wijst op de 
punten die betrekking 
hebben op de toestand 
van het voertuig en zijn 
geschiktheid voor gebruik 
op de weg, maar die niet 
belangrijk zijn bij een 
technische controle.

Or. de

Amendement 338
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 7.11 – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

7.11 Kilometerteller 
(indien beschikbaar)

Amendement van het Parlement
7.11 Kilometerteller 
(indien beschikbaar) 
(voetnoot)
(voetnoot) wijst op de 
punten die betrekking 
hebben op de toestand 
van het voertuig en zijn 
geschiktheid voor gebruik 
op de weg, maar die niet 
belangrijk zijn bij een 
technische controle.

Or. de

Amendement 339
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
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Bijlage II – punt 8.2.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

8.2.1.2 Gasemissies Meting met een 
uitlaatgasanalysator in 
overeenstemming met de 
vereisten.(1) Bij 
voertuigen die met een 
geschikt 
eigendiagnosesysteem 
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, mag de 
correcte werking van het 
emissiesysteem ook 
worden gecontroleerd 
door de relevante 
gegevens uit het OBD-
systeem uit te lezen en de 
correcte werking van het 
OBD-systeem te 
controleren in plaats van 
emissiemetingen bij 
stationaire motor in 
overeenstemming met de 
door de fabrikant 
aanbevolen 
warmloopperiode en 
andere vereisten.(1)

(a) Ofwel 
overschrijden de 
gasemissies de door de 
fabrikant vastgelegde 
niveaus, 

(b) ofwel, indien deze 
gegevens niet beschikbaar 
zijn, overschrijden de CO-
emissies,
i) voor voertuigen 
zonder geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– 4,5%, of
– 3,5%
afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

ii) voor voertuigen 
met een geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– bij stationaire motor: 
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0,5%
– bij verhoogd toerental: 
0,3%
of 
– bij stationaire motor: 
0,3%6

– bij verhoogd toerental: 
0,2%
afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

(c) Lambdawaarde 
buiten de waarde 1 ± 0,03 
of niet overeenkomstig de 
specificaties van fabrikant
(d) Uitgelezen OBD 
wijst op ernstig defect

Amendementen van het Parlement
8.2.1.2 Gasemissies Meting met een 

uitlaatgasanalysator in 
overeenstemming met de 
vereisten (1) en bij 
voertuigen die 
overeenkomstig de 
voorschriften (1) met een 
eigendiagnosesysteem 
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, aflezen van de 
OBD-gegevens en 
controle (gereedheid) van 
de correcte werking van 
het OBD-systeem bij 
stationaire motor in 
overeenstemming met de 
aanbevelingen van de 
fabrikant en andere 
vereisten(1).

(a) Ofwel 
overschrijden de 
gasemissies de door de 
fabrikant vastgelegde 
niveaus, 

(b) ofwel, indien deze 
gegevens niet beschikbaar 
zijn, overschrijden de CO-
emissies,
i) voor voertuigen 
zonder geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– 4,5%, of
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– 3,5%
afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

ii) voor voertuigen 
met een geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– bij stationaire motor: 
0,5%
– bij verhoogd toerental: 
0,3%
of 
– bij stationaire motor: 
0,3%6

– bij verhoogd toerental: 
0,2%
of
– bij stationaire motor: 
0,2 % (6(a)

– bij verhoogd toerental: 
0,1 % (6(a)

afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

(c) Lambdawaarde 
buiten de waarde 1 ± 0,03 
of niet overeenkomstig de 
specificaties van fabrikant
(d) Uitgelezen OBD 
wijst op ernstig defect

(6(a) Goedgekeurd overeenkomstig de grenswaarden in tabel 1 bij bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 715/2007 of eerste registratie of eerste ingebruikname na 1 juli 2007 (Euro 5).

Or. en

Amendement 340
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
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Bijlage II – punt 8.2.1.2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

8.2.1.2 Gasemissies Meting met een 
uitlaatgasanalysator in 
overeenstemming met de 
vereisten(1). Bij 
voertuigen die met een 
geschikt 
eigendiagnosesysteem 
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, mag de 
correcte werking van het 
emissiesysteem ook 
worden gecontroleerd 
door de relevante 
gegevens uit het OBD-
systeem uit te lezen en de 
correcte werking van het 
OBD-systeem te 
controleren in plaats van 
emissiemetingen bij 
stationaire motor in 
overeenstemming met de 
door de fabrikant 
aanbevolen 
warmloopperiode en 
andere vereisten.(1)

Amendementen van het Parlement
8.2.1.2 Gasemissies Meting met een 

uitlaatgasanalysator in 
overeenstemming met de 
vereisten(1) en bij 
voertuigen die 
overeenkomstig de 
voorschriften(1) met een 
eigendiagnosesysteem
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, aflezen van de 
OBD-gegevens en 
controle van de correcte 
werking van het OBD-
systeem bij stationaire 
motor in 
overeenstemming met de 
aanbevelingen van de 
fabrikant en andere 
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vereisten(1). 
Uitlaatmetingen zijn 
steeds de 
standaardmethode voor 
het beoordelen van de 
emissies, zelfs wanneer 
gecombineerd met OBD.

Or. en

Motivering

De bestaande definitie van emissiemetingen die OBD-scanning enkel als optie vermelden, 
volstaat niet. Combinaties van uitlaatmeettoestellen en OBD-scanners dekken alle 
redelijkerwijs te verwachten defecten van de emissiegerelateerde systemen van het voertuig.

Amendement 341
Isabelle Durant

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8.2.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

8.2.1.2 Gasemissies Meting met een 
uitlaatgasanalysator in 
overeenstemming met de 
vereisten(1). Bij voertuigen 
die met een geschikt 
eigendiagnosesysteem 
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, mag de correcte 
werking van het 
emissiesysteem ook 
worden gecontroleerd 
door de relevante 
gegevens uit het OBD-
systeem uit te lezen en de 
correcte werking van het 
OBD-systeem te 
controleren in plaats van 
emissiemetingen bij
stationaire motor in 
overeenstemming met de 
door de fabrikant 
aanbevolen 

(a) Ofwel 
overschrijden de 
gasemissies de door de 
fabrikant vastgelegde 
niveaus, 
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warmloopperiode en 
andere vereisten.(1)

(b) ofwel, indien deze 
gegevens niet beschikbaar 
zijn, overschrijden de CO-
emissies,
i) voor voertuigen 
zonder geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– 4,5%, of
– 3,5%
afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

ii) voor voertuigen 
met een geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– bij stationaire motor: 
0,5%
– bij verhoogd toerental: 
0,3%
of 
– bij stationaire motor: 
0,3%6

– bij verhoogd toerental: 
0,2%
afhankelijk van de datum
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

(c) Lambdawaarde 
buiten de waarde 1 ± 0,03 
of niet overeenkomstig de 
specificaties van fabrikant
(d) Uitgelezen OBD 
wijst op ernstig defect

Amendementen van het Parlement

8.2.1.2 Gasemissies Meting met een 
uitlaatgasanalysator in 
overeenstemming met de 
vereisten(1). Daarnaast bij 
voertuigen die met een 
geschikt 

(a) Ofwel 
overschrijden de 
gasemissies de door de 
fabrikant vastgelegde 
niveaus, 
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eigendiagnosesysteem 
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, de correcte 
werking van het OBD-
systeem controleren in 
plaats van
emissiemetingen in 
overeenstemming met de 
door de fabrikant 
aanbevolen 
warmloopperiode en 
andere vereisten.(1)

Meting van NOx-niveaus 
aan de hand van 
geschikte apparatuur / 
een daartoe uitgeruste 
uitlaatgasanalysator, aan 
de hand van bestaande 
uitlaatmetingsmethoden.

(b) ofwel, indien deze 
gegevens niet beschikbaar 
zijn, overschrijden de CO-
emissies,

i) voor voertuigen 
zonder geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– 4,5%, of
– 3,5%
afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

ii) voor voertuigen 
met een geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– bij stationaire motor: 
0,5%
– bij verhoogd toerental: 
0,3%
of 
– bij stationaire motor: 
0,3%6

– bij verhoogd toerental: 
0,2%
afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

(c) Lambdawaarde 
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buiten de waarde 1 ± 0,03 
of niet overeenkomstig de 
specificaties van fabrikant
(d) Uitgelezen OBD 
wijst op ernstig defect bij 
stationaire motor.
Het NOx-niveau stemt 
niet overeen met de 
vereisten of overschrijdt 
de specifiek door de 
fabrikant vastgelegde 
niveaus.

Or. en

Amendement 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8.2.1.2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

8.2.1.2 Gasemissies Meting met een 
uitlaatgasanalysator in 
overeenstemming met de 
vereisten.(1) Bij voertuigen 
die met een geschikt 
eigendiagnosesysteem 
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, mag de correcte 
werking van het 
emissiesysteem ook
worden gecontroleerd 
door de relevante 
gegevens uit het OBD-
systeem uit te lezen en de 
correcte werking van het 
OBD-systeem te 
controleren in plaats van 
emissiemetingen bij 
stationaire motor in 
overeenstemming met de 
door de fabrikant 
aanbevolen 
warmloopperiode en 
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andere vereisten.(1)

Amendementen van het Parlement

8.2.1.2 Gasemissies Meting met een 
uitlaatgasanalysator in 
overeenstemming met de 
vereisten.(1) Zelfs 
gecombineerd met OBD 
is deze uitlaatmeting de 
standaardmethode voor 
het beoordelen van de 
uitlaatgasemissies. 
Bij voertuigen die met een 
geschikt 
eigendiagnosesysteem 
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, mag de correcte 
werking van het 
emissiesysteem worden 
gecontroleerd door de 
relevante gegevens uit het 
OBD-systeem uit te lezen 
en de correcte werking 
van het OBD-systeem te 
controleren in plaats van 
emissiemetingen bij 
stationaire motor in 
overeenstemming met de 
door de fabrikant 
aanbevolen 
warmloopperiode en 
andere vereisten.(1)

Or. en

Motivering

OBD is geen gegarandeerde methode voor het beoordelen van emissies; daarom moeten de 
emissies worden gecontroleerd aan de hand van uitlaatmetingen.

Amendement 343
Werner Kuhn

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

(a) Bij voertuigen die 
voor de eerste keer na de 
datum in de vereisten(1)

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(1) het 
gebruik van 
referentiewaarden niet 
toelaten,

2. 
Voorbereidingsvoorschrift
en:

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

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 

voor motoren met 
drukvulling: 3,0 m-1,
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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;
ii) het uitlaatsysteem moet 
worden doorgeblazen 
door middel van ten
minste drie vrije 
acceleratiecycli of een 
daarmee vergelijkbare 
methode.

of, bij voertuigen die in de 
vereisten(1) staan of voor 
de eerste keer na de datum 
in de vereisten zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen(1),

(c) Testprocedure: 1,5 m-1.1
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 second(e) 
maar wel rustig volledig 
worden ingedrukt, 
teneinde een maximum 
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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.
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 
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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 
grenswaarden zijn 
gemeten.

Amendementen van het Parlement
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 toerental waarbij de 
regelaar van de 
brandstoftoevoer in 
werking treedt) met de 
versnellingspook in de 
vrije stand en niet-
ontkoppelde motor en bij 
voertuigen die 
overeenkomstig de 
voorschriften(1) met een 
eigendiagnosesysteem 

(a) Bij voertuigen die 
voor de eerste keer na de 
datum in de vereisten(1)

zijn geregistreerd of in 
gebruik genomen,
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(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, worden de 
OBD-gegevens afgelezen 
en de correcte werking 
van het OBD-systeem bij 
stationaire motor 
gecontroleerd in 
overeenstemming met de 
aanbevelingen van de 
fabrikant en andere 
vereisten(1).
(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(1) het 
gebruik van 
referentiewaarden niet 
toelaten,

2. 
Voorbereidingsvoorschrift
en:

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

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 

voor motoren met 
drukvulling: 3,0 m-1,
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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;
ii) het uitlaatsysteem moet 
worden doorgeblazen 
door middel van ten 
minste drie vrije 
acceleratiecycli of een 
daarmee vergelijkbare 
methode.

of, bij voertuigen die in de 
vereisten(1) staan of voor 
de eerste keer na de datum 
in de vereisten zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen(1),

(c) Testprocedure: 1,5 m-1,7
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.

of

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

0,5 m-1 (6(a)

3. Tijdens elke vrije 
acceleratiecyclus moet de 
motor het toerental 
bereiken waarbij de 
regelaar van de 
brandstoftoevoer in 
werking treedt of, voor 
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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.
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 
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 
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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.

(6(a) Goedgekeurd overeenkomstig de grenswaarden in tabel 1 bij bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 715/2007 of eerste registratie of eerste ingebruikname na 1 juli 2007 (Euro 5).

Or. en

Amendement 344
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8.2.2.2 – kolom 2 – letter (a)

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

Amendementen van het Parlement
8.2.2.2 Opaciteit
Voertuigen die vóór 1 
januari 1980 zijn 
geregistreerd of in gebruik 

(a) De opaciteit van de 
uitlaatgassen wordt 
gemeten tijdens een vrije 
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genomen, hoeven niet aan 
deze vereiste voldoen.

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. 
Uitlaatmetingen zijn 
steeds de 
standaardmethode voor 
het beoordelen van de 
uitlaatgasemissies, zelfs 
wanneer gecombineerd 
met OBD. 

Or. en

Motivering

De bestaande definitie van emissiemetingen die OBD-scanning enkel als optie vermelden, 
volstaat niet. Combinaties van uitlaatmeettoestellen en OBD-scanners dekken alle 
redelijkerwijs te verwachten defecten van de emissiegerelateerde systemen van het voertuig.

Amendement 345
Isabelle Durant

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 toerental waarbij de 
regelaar van de 
brandstoftoevoer in 

(a) Bij voertuigen die 
voor de eerste keer na de 
datum in de vereisten(1)

zijn geregistreerd of in 
gebruik genomen,
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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(1) het 
gebruik van 
referentiewaarden niet 
toelaten,

2. 
Voorbereidingsvoorschrift
en:

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

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 
normale 

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

of, bij voertuigen die in de 
vereisten(1) staan of voor 
de eerste keer na de datum 
in de vereisten zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen(1),

(c) Testprocedure: 1,5 m-1.1

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 second(e) 
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 
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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.
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 
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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.

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

(a) Bij voertuigen die 
voor de eerste keer na de 
datum in de vereisten(1)

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(1) het 
gebruik van 
referentiewaarden niet 
toelaten,

2. 
Voorbereidingsvoorschrift
en:

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

i) de motor moet op voor motoren met 
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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 
normale 
bedrijfstemperatuur heeft 
bereikt, bijvoorbeeld door 
te wachten tot de 
ventilator aanslaat;

drukvulling: 3,0 m-1,

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

of, bij voertuigen die in de 
vereisten(1) staan of voor 
de eerste keer na de datum 
in de vereisten zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen(1),

(c) Testprocedure: 1,5 m-1,7

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 

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

0,2 m-1

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.
4. Voertuigen dienen 
alleen te worden 
afgekeurd, indien het 
rekenkundig gemiddelde 
van ten minste de laatste 
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drie vrije acceleratiecycli 
meer bedraagt dan de 
grenswaarde. Dit kan 
worden berekend, 
wanneer sterk van het 
gemeten gemiddelde 
afwijkende 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 
grenswaarden zijn 
gemeten.
Meting van NOx-niveaus 
en -deeltjes aan de hand 
van geschikte apparatuur 
/ een daartoe uitgeruste 
uitlaatgasanalysator, met 
behulp van bestaande 
testmethoden voor vrije 
acceleratie.

Het NOx-niveau of de 
NOx-deeltjeswaarden 
stemmen niet overeen met 
de vereisten of 
overschrijden de specifiek 
door de fabrikant 
vastgelegde niveaus. 

Or. en

Amendement 346
Markus Ferber
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8.2.2.2 – kolom 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

8.2.2.2 Rookopaciteit 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.

Voertuigen die vóór 1 
januari 1980 werden 
geregistreerd of in gebruik 
genomen, moeten niet aan 
deze vereiste voldoen.

Amendement van het Parlement

8.2.2.2 Rookopaciteit 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. Bij 
voertuigen die met een 
geschikt 
boorddiagnosesysteem 
(OBD-systeem) zijn 
uitgerust, mag de 
correcte werking van het 
emissiesysteem ook 
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worden gecontroleerd 
door de relevante 
gegevens uit het OBD-
systeem uit te lezen.

Voertuigen die vóór 1 
januari 1980 werden 
geregistreerd of in gebruik 
genomen, moeten niet aan 
deze vereiste voldoen.

Or. de

Amendement 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

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

(a) Bij voertuigen die 
voor de eerste keer na de 
datum in de vereisten(1)

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 

(b) Wanneer deze 
gegevens niet beschikbaar 
zijn of de vereisten(1) het 
gebruik van 
referentiewaarden niet 
toelaten,
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verkeert.
2. 
Voorbereidingsvoorschrift
en:

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

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 
normale 
bedrijfstemperatuur heeft 
bereikt, bijvoorbeeld door 
te wachten tot de 
ventilator aanslaat;

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

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

of, bij voertuigen die in de 
vereisten(1) staan of voor 
de eerste keer na de datum 
in de vereisten zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen(1),

(c) Testprocedure: 1,5 m-1.1
1 De motor en de 
eventueel gemonteerde 
turbolader moeten 
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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 second(e) 
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 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 
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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 
grenswaarden zijn 
gemeten.

Amendementen van het Parlement
8.2.2.2 Opaciteit
Voertuigen die vóór 1 
januari 1980 zijn 

(a) De opaciteit van de 
uitlaatgassen wordt 

(a) Bij voertuigen die 
voor de eerste keer na de 
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geregistreerd of in gebruik 
genomen, hoeven niet aan 
deze vereiste voldoen.

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. Zelfs 
gecombineerd met OBD 
is deze uitlaatmeting de 
standaardmethode voor 
het beoordelen van de 
uitlaatgasemissies.

datum in de vereisten(1)

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(1) het 
gebruik van 
referentiewaarden niet 
toelaten,

2. 
Voorbereidingsvoorschrift
en:

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

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 

voor motoren met 
drukvulling: 3,0 m-1,
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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;
ii) het uitlaatsysteem moet 
worden doorgeblazen 
door middel van ten 
minste drie vrije 
acceleratiecycli of een 
daarmee vergelijkbare 
methode.

of, bij voertuigen die in de 
vereisten(1) staan of voor 
de eerste keer na de datum 
in de vereisten zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen(1),

(c) Testprocedure: 1,5 m-1,7
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.

of

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

0,2 m-1

3. Tijdens elke vrije 
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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.
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 
buiten beschouwing 
worden gelaten. De 
lidstaten kunnen het aantal 
testcycli aan een 
maximum verbinden.
5. Om onnodige controles 
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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.

Or. en

Motivering

OBD is geen betrouwbare methode voor het beoordelen van emissies; daarom moeten de 
emissies worden gecontroleerd aan de hand van uitlaatmetingen. Met het oog op 
nauwkeurige, geharmoniseerde testresultaten in heel Europa moet de formulering waarin 
wordt verwezen naar "statistische berekening die rekening houdt met de verstrooiing van de 
metingen" worden geschrapt.

Amendement 348
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1.8 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.8 Remvloeistof (a) Kooktemperatuur van 
de remvloeistof te laag of 
waterinhoud te hoog

Amendementen van het Parlement

1.8 Remvloeistof (a) Kooktemperatuur van 
de remvloeistof te laag

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de remvloeistof nauwkeurig gecontroleerd wordt om 
misleidende of zelfs gevaarlijke resultaten te vermijden.

Amendement 349
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5.2.2 – letter (e) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kle
in

Gro
ot

Gev
aarl
ijk

5.2.2. Wielen (a) Breuken of 
ondeugdelijk laswerk

x

(...)
Amendementen van het Parlement

Kle
in

Gro
ot

Gev
aarl
ijk

5.2.2. Wielen (a) Breuken of 
ondeugdelijk laswerk

x

(...)
(e) Het wiel is niet 
compatibel met de 
wielnaaf

x

Or. en

Motivering

Beschadigde wielen of wielen van mindere kwaliteit, die niet op een standaardas zijn 
bevestigd, zijn aanzienlijk minder betrouwbaar en veilig. Het controleren van wielen die niet 
overeenstemmen met de wielnaaf moet als cruciaal voor de veiligheid worden beschouwd en 
daarom worden opgenomen in de technische controle.

Amendement 350
Debora Serracchiani

Voorstel voor een verordening
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Bijlage III – punt 5.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kl
ein

Gro
ot

Gev
aarl
ijk

5.2.3. Banden (a) Bandenmaat, 
laadvermogen, 
goedkeuringsmerk of 
snelheid is niet in 
overeenstemming met de 
vereisten(1) en is niet veilig

x

Onvoldoende laadvermogen 
of snelheid voor feitelijk 
gebruik, band raakt andere 
vaste onderdelen van het 
voertuig, waardoor gebruik 
op de weg minder veilig 
wordt.

x

(b) Banden op dezelfde as of 
gekoppelde wielen hebben 
niet dezelfde maat.

x

(c) Banden op dezelfde as 
hebben een verschillende 
structuur (radiaal/diagonaal).

x

(d) Band vertoont ernstige 
schade of inkepingen.

x

Koord zichtbaar of 
beschadigd

x

(e) Diepte van het 
bandprofiel niet in 
overeenstemming met de 
vereisten(1).

x

Minder dan 80 % van de 
vereiste diepte

x

(f) Band schuurt tegen andere 
onderdelen (flexibele 
opspatafschermingsmiddelen
)

x

Band schuurt tegen andere 
onderdelen (veilig rijden niet 
belemmer(d)

x

(g) Opgesneden banden niet 
in overeenstemming met de 
vereisten(1)

x

Weefselbeschermingslaag 
aangetast

x
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(h) Controlesysteem voor 
bandenspanning werkt niet 
goed. 

x

Werkt duidelijk niet. x
Amendementen van het Parlement

Kle
in

Gro
ot

Gev
aarl
ijk

5.2.3. Banden (a) Bandenmaat, 
laadvermogen, 
goedkeuringsmerk of 
snelheid is niet in 
overeenstemming met de 
vereisten(1) en is niet 
veilig

x

Onvoldoende 
laadvermogen of snelheid 
voor feitelijk gebruik, 
band raakt andere vaste 
onderdelen van het 
voertuig, waardoor 
gebruik op de weg minder 
veilig wordt.

x

(b) Banden op dezelfde as 
of gekoppelde wielen 
hebben niet dezelfde 
maat.

x

(c) Banden op dezelfde as 
hebben een verschillende 
structuur 
(radiaal/diagonaal).

x

(d) Band vertoont ernstige 
schade of inkepingen.

x

Koord zichtbaar of 
beschadigd

x

(e) Bandenslijtage-
indicator wordt zichtbaar

x

Band heeft de vereiste 
diepte. Bandprofiel is 
kleiner dan vereist.

x

(f) Band schuurt tegen 
andere onderdelen 
(flexibele 
opspatafschermingsmidde
len)

x

Band schuurt tegen andere x
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onderdelen (veilig rijden 
niet belemmer(d)
(g) Opgesneden banden 
niet in overeenstemming 
met de vereisten(1)

x

Weefselbeschermingslaag 
aangetast

x

(h) Drukcontrolesysteem
werkt niet goed of band is 
duidelijk te zacht.

x

Werkt duidelijk niet. x
i) De bedrijfsspanning in 
een van de banden van 
het voertuig is met 20% 
afgenomen, maar is niet 
lager dan 150 kPa

x

De bandenspanning is 
lager dan 150 kPa

x

Or. en

Motivering

Rijden met correct opgepompte banden vergroot de efficiëntie van banden met een lage 
rolweerstand en vermindert de CO2-uitstoot met wel 5g per kilometer. Een band met een 
spanning lager dan 150 kPa is niet alleen onveilig, maar ook gevaarlijk aangezien deze dreigt 
te klappen. Banden met een bandprofiel dat kleiner is dan wettelijk vereist, zijn illegaal en 
mogen daarom niet worden toegelaten op de Europese wegen. Dit defect moet daarom als 
gevaarlijk bestempeld worden. Een band met een profiel dat gelijk is aan de wettelijke diepte, 
moet verwisselt worden alvorens deze gevaarlijk wordt en moet dus als een groot defect 
worden beschouwd.

Amendement 351
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 8.2.1.2 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kle
in

Gro
ot

Gev
aarl
ijk

8.2.1.2 In gasvorm
emissies

(b) ofwel, indien deze 
gegevens niet beschikbaar 
zijn, overschrijden de CO-

x
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emissies,
(...)
ii) voor voertuigen 
met een geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– bij stationaire 
motor: 0,5%
– bij verhoogd 
toerental: 0,3%
of
– bij stationaire 
motor: 0,3%13

– bij verhoogd 
toerental: 0,2%
afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

Amendementen van het Parlement

Kle
in

Gro
ot

Gev
aarl
ijk

8.2.1.2 In gasvorm
emissies

(b) ofwel, indien deze 
gegevens niet beschikbaar 
zijn, overschrijden de CO-
emissies,

x

(...)
ii) voor voertuigen 
met een geavanceerd 
uitlaatemissieregelsystee
m,
– bij stationaire 
motor: 0,5%
– bij verhoogd 
toerental: 0,3%
of
– bij stationaire 
motor: 0,3%13

– bij verhoogd 
toerental: 0,2%
of
– bij stationaire 
motor: 0,2 % (6(a)
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– bij verhoogd 
toerental: 0,1 % (6(a)

afhankelijk van de datum 
van eerste inschrijving of 
gebruik zoals in de 
vereisten wordt bepaald(1)

(6(a) Goedgekeurd overeenkomstig de grenswaarden in tabel 1 bij bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 715/2007 of eerste registratie of eerste ingebruikname na 1 juli 2007 (Euro 5).

Or. en

Amendement 352
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 8.2.2.2 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Wanneer deze gegevens 
niet beschikbaar zijn of de 
vereisten(1) het gebruik 
van referentiewaarden niet 
toelaten,

x

voor motoren met 
natuurlijke aanzuiging: 
2,5 m-1,
voor motoren met 
drukvulling: 3,0 m-1,
of, bij voertuigen die in de 
vereisten(1) staan of voor 
de eerste keer na de datum 
in de vereisten zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen(1), 
1,5 m-1.1

Amendementen van het Parlement

Klein Groot Gevaarlijk
8.2.2.2 Opaciteit
Voertuigen die vóór 1 Wanneer deze gegevens x
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januari 1980 zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen, hoeven niet aan 
deze vereiste voldoen.

niet beschikbaar zijn of de 
vereisten(1) het gebruik 
van referentiewaarden niet 
toelaten,
voor motoren met 
natuurlijke aanzuiging: 
2,5 m-1 ,
voor motoren met
drukvulling: 3,0 m-1,
of, bij voertuigen die in de 
vereisten(1) staan of voor 
de eerste keer na de datum 
in de vereisten zijn 
geregistreerd of in gebruik 
genomen(1),
1,5 m-1.14

of
0,5 m-1 (6(a)

(6(a) Goedgekeurd overeenkomstig de grenswaarden in tabel 1 bij bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
715/2007 of eerste registratie of eerste ingebruikname na 1 juli 2007 (Euro 5).

Or. en

Amendement 353
Debora Serracchiani

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel 1 – punt 15 – streepje 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een manometer om de bandenspanning 
te meten;

Or. en

Motivering

Een manometer is nodig om de bandenspanning te meten.


