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NL In verscheidenheid verenigd NL

11.9.2020 A9-0139/25

Amendement 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen
(2019/0101(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Teneinde fabrikanten in staat te 
stellen om in het kader van de RDE-
testprocedure aan de Euro 6-
emissiegrenswaarden te voldoen, moeten 
de nalevingscriteria voor emissies onder 
reële rijomstandigheden in twee stappen 
worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap 
kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een 
tijdelijke conformiteitsfactor worden 
gehanteerd, maar tijdens de tweede stap 
mag alleen de definitieve 
conformiteitsfactor worden gebruikt. De 
Commissie moet de definitieve 
conformiteitsfactoren voortdurend 
herzien in het licht van de technische 
vooruitgang.

(9) Teneinde fabrikanten in staat te 
stellen om in het kader van de RDE-
testprocedure aan de Euro 6-
emissiegrenswaarden te voldoen, moeten 
de nalevingscriteria voor emissies onder 
reële rijomstandigheden in twee stappen 
worden ingevoerd. Tijdens de eerste stap 
kan, als de fabrikant daarom verzoekt, een 
tijdelijke conformiteitsfactor worden 
gehanteerd, maar tijdens de tweede stap 
mag alleen de definitieve 
conformiteitsfactor worden gebruikt. De 
Commissie moet die conformiteitsfactor 
voortdurend evalueren, met inbegrip van 
de foutenmarge, in het licht van de 
technologische vooruitgang en jaarlijks 
neerwaarts aanpassen op basis van 
wetenschappelijk bewijs, de toegenomen 
nauwkeurigheid van de meetprocedure en 
de technische vooruitgang van de 
draagbare emissiemeetsystemen. De 
foutenmarge binnen de 
conformiteitsfactor moet geleidelijk 
worden verlaagd en uiterlijk op 30 
september 2022 zo dicht als technisch 
mogelijk bij nul liggen.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/26

Amendement 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen
(2019/0101(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verplichtingen is inbegrepen dat 
wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden 
in bijlage I. Om naleving van de in bijlage 
I, tabel 2, vermelde Euro 6-
emissiegrenswaarden te controleren, 
worden de emissiewaarden die tijdens 
eender welke geldige test van de emissies 
onder reële rijomstandigheden (RDE-test) 
zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke 
conformiteitsfactor zoals vermeld in 
bijlage I, tabel 2a. Het resultaat blijft onder 
de in tabel 2 van die bijlage vermelde Euro 
6-emissiegrenswaarden.

In deze verplichtingen is inbegrepen dat 
wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden 
in bijlage I. Om naleving van de in bijlage 
I, tabel 2, vermelde Euro 6-
emissiegrenswaarden te controleren, 
worden de emissiewaarden die tijdens 
eender welke geldige test van de emissies 
onder reële rijomstandigheden (RDE-test) 
zijn bepaald, gedeeld door de toepasselijke 
conformiteitsfactor zoals vermeld in 
bijlage I, tabel 2a. Het resultaat blijft onder 
de in tabel 2 van die bijlage vermelde Euro 
6-emissiegrenswaarden. De foutenmarge 
binnen de conformiteitsfactor wordt 
geleidelijk verlaagd met de jaarlijkse 
neerwaartse herzieningen, op basis van 
het JRC. De foutenmarge binnen de 
conformiteitsfactor ligt uiterlijk op 
30 september 2022 zo dicht als technisch 
mogelijk bij nul.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/27

Amendement 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen
(2019/0101(COD))

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden wordt tijdens een 
geldige RDE-test bepaald door de voor de 
verontreinigende stof specifieke 
conformiteitsfactor zoals vermeld in 
bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede 
alinea. De foutenmarge binnen de 
conformiteitsfactor wordt geleidelijk 
verlaagd met de jaarlijkse neerwaartse 
herzieningen, op basis van het JRC. De 
foutenmarge binnen de 
conformiteitsfactor ligt uiterlijk op 
30 september 2022 zo dicht als technisch 
mogelijk bij nul.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/28

Amendement 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen
(2019/0101(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 715/2015
Artikel 10 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden wordt tijdens een 
geldige RDE-test bepaald door de voor de 
verontreinigende stof specifieke 
conformiteitsfactor zoals vermeld in 
bijlage I, tabel 2a, in aanmerking te nemen, 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede 
alinea. De foutenmarge binnen de 
conformiteitsfactor wordt geleidelijk 
verlaagd met de jaarlijkse neerwaartse 
herzieningen, op basis van het JRC. De 
foutenmarge binnen de 
conformiteitsfactor ligt uiterlijk op 
30 september 2022 zo dicht als technisch 
mogelijk bij nul.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/29

Amendement 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0139/2020
Esther de Lange
Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen
(2019/0101(COD))

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I – tabel 2a – regel 2 – voetnoot 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) CFpollutant-final = de 
conformiteitsfactor die wordt gebruikt om 
naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen door 
rekening te houden met technische 
onzekerheden die zijn verbonden aan het 
gebruik van een draagbaar 
emissiemeetsysteem.

(2) CFpollutant-final = de 
conformiteitsfactor die wordt gebruikt om 
naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen gedurende 
een overgangsperiode door rekening te 
houden met aanvullende technische 
meetonzekerheden die zijn verbonden aan 
de invoering van een draagbaar 
emissiemeetsysteem. Daarom wordt deze 
uitgedrukt als 1 + een marge van 
meetonzekerheid. Uiterlijk op 
30 september 2022 ligt de foutenmarge zo 
dicht als technisch mogelijk bij nul.

Or. en


