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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit advies van de Commissie vervoer aan de bevoegde Commissie milieubeheer werd 
noodzakelijk naar aanleiding van een arrest van een gerecht van de EU.

In het arrest van 13 december 2018 oordeelde het gerecht dat de conformiteitsfactoren voor de 
registratie van voertuigtypes overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad1 niet middels de comitologieprocedure hadden mogen worden ingevoerd. 
Hierbij had men veeleer gebruik moeten maken van de gewone wetgevingsprocedure. Tegen 
dit arrest loopt een beroepsprocedure die nog niet is afgesloten. Desalniettemin heeft de 
Commissie besloten parallel aan de lopende procedure een wetsvoorstel voor de invoering van 
conformiteitsfactoren in te dienen

Uw rapporteur voor advies juicht het toe dat de Commissie met dit wetsvoorstel wil zorgen 
voor  rechtszekerheid en betrouwbaarheid voor fabrikanten en gebruikers. Dit betekent ook dat 
de fabrikanten en gebruikers zich voortaan reeds kunnen baseren op de van de 
comitologieprocedure bekende conformiteitsfactoren .

Uw rapporteur wil voorstellen een duidelijk onderscheid te maken tussen de 
conformiteitsfactoren en de meettoleranties en heeft deze suggestie in een amendement 
verwerkt.

1 Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte 
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie (PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1).

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De emissievoorschriften voor 
typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn 
geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt 
door de invoering en de daaropvolgende 
herziening van de Euro-normen. In het 
algemeen is voor voertuigen een 
aanzienlijke vermindering van emissies 
van de verschillende gereguleerde 
verontreinigende stoffen bewerkstelligd, 

(3) De emissievoorschriften voor 
typegoedkeuring van motorvoertuigen zijn 
geleidelijk doch aanzienlijk aangescherpt 
door de invoering en de daaropvolgende 
herziening van de Euro-normen. In het 
algemeen is voor voertuigen een 
aanzienlijke vermindering van emissies 
van de verschillende gereguleerde 
verontreinigende stoffen die onder deze 
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maar dat is niet het geval voor NOx-
emissies van dieselmotoren of 
deeltjesemissies van benzinemotoren met 
directe inspuiting, met name indien 
geïnstalleerd in lichte voertuigen. Daarom 
zijn maatregelen nodig om deze situatie te 
verbeteren.

regeling vallen, bewerkstelligd, maar dat is 
niet het geval voor NOx-emissies van 
dieselmotoren of deeltjesemissies van 
benzinemotoren met directe inspuiting, met 
name indien geïnstalleerd in lichte 
voertuigen. Om een verdere reductie van 
de NOx-emissies onder reële 
rijomstandigheden te realiseren, is de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
door middel van de certificering en 
standaardisering van draagbare 
emissiemeetsystemen nodig. De foutmarge 
moet jaarlijks door de Commissie 
neerwaarts worden herzien totdat een 
hoge mate van nauwkeurigheid is bereikt, 
zodat de verbeterde kwaliteit van de 
meetprocedure en de technische 
vooruitgang van de draagbare 
emissiemeetsystemen worden 
weerspiegeld, tenzij de Commissie een 
rechtvaardiging verstrekt met een reden 
om dit niet te kunnen doen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie heeft in dit verband 
op basis van eigen onderzoek en externe 
gegevens een uitvoerige analyse uitgevoerd 
van de in Verordening (EG) nr. 692/2008 
vastgestelde procedures, tests en 
voorschriften voor de typegoedkeuring, 
waarbij zij heeft vastgesteld dat de 
emissies van Euro 5/6-voertuigen onder 
reële rijomstandigheden op de weg 
aanzienlijk hoger zijn dan de emissies die 
worden gemeten tijdens de voorgeschreven 
nieuwe Europese rijcyclus (New European 
Driving Cycle — NEDC), vooral wat de 
NOx-emissies van dieselvoertuigen betreft.

(4) De Commissie heeft in dit verband 
op basis van eigen onderzoek en externe 
gegevens een uitvoerige analyse uitgevoerd 
van de in Verordening (EG) nr. 692/2008 
vastgestelde procedures, tests en 
voorschriften voor de typegoedkeuring, 
waarbij zij heeft vastgesteld dat de 
emissies van Euro 5/6-voertuigen onder 
reële rijomstandigheden op de weg in bijna 
alle gevallen aanzienlijk hoger zijn dan de 
emissies die worden gemeten tijdens de 
voorgeschreven nieuwe Europese rijcyclus 
(New European Driving Cycle – NEDC), 
vooral wat de NOx-emissies van 
dieselvoertuigen betreft.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Naar aanleiding van het resultaat 
van die analyse heeft de Commissie een 
nieuwe methode ontwikkeld voor het testen 
van voertuigemissies onder reële 
rijomstandigheden, de RDE-testprocedure. 
De RDE-testprocedure werd ingevoerd bij 
de verordeningen (EU) 2016/42718 en (EU) 
2016/64619 van de Commissie, vervolgens 
overgenomen in Verordening (EU) 
2017/1151 en bij Verordening (EU) 
2017/115420 van de Commissie verder 
verbeterd.

(5) Naar aanleiding van het resultaat 
van die analyse heeft de Commissie een 
nieuwe methode ontwikkeld voor het testen 
van voertuigemissies onder reële 
rijomstandigheden, de RDE-testprocedure. 
De RDE-testprocedure werd ingevoerd bij 
de verordeningen (EU) 2016/42718 en (EU) 
2016/64619 van de Commissie, vervolgens 
overgenomen in Verordening (EU) 
2017/1151 en bij Verordeningen (EU) 
2017/115420 en (EU) 2018/183220 bis van 
de Commissie verder verbeterd.

__________________ __________________
18 Verordening (EU) 2016/427 van de 
Commissie van 10 maart 2016 tot 
wijziging van Verordening (EG) 
nr. 692/2008 wat de emissies van lichte 
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) 
betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).

18 Verordening (EU) 2016/427 van de 
Commissie van 10 maart 2016 tot 
wijziging van Verordening (EG) 
nr. 692/2008 wat de emissies van lichte 
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) 
betreft (PB L 82 van 31.3.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/646 van de 
Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft 
(PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/646 van de 
Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft 
(PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

20 Verordening (EU) 2017/1154 van de 
Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging 
van Verordening (EU) 2017/1151 tot 
aanvulling van Verordening (EG) nr. 
715/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de typegoedkeuring 
van motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie, tot wijziging van 
Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, Verordening (EG) 
nr. 692/2008 van de Commissie en 
Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de 

20 Verordening (EU) 2017/1154 van de 
Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging 
van Verordening (EU) 2017/1151 tot 
aanvulling van Verordening (EG) nr. 
715/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de typegoedkeuring 
van motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie, tot wijziging van 
Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, Verordening (EG) 
nr. 692/2008 van de Commissie en 
Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de 
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Commissie en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 692/2008 en van 
Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wat de emissies van 
lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in 
reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) 
(PB L 175 van 7.7.2017, blz. 708).

Commissie en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 692/2008 en van 
Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wat de emissies van 
lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in 
reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) 
(PB L 175 van 7.7.2017, blz. 708).
20 bis Verordening (EU) 2018/1832 van de 
Commissie van 5 november 2018 tot 
wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad, 
Verordening (EG) nr. 692/2008 van de 
Commissie en Verordening (EU) 
2017/1151 van de Commissie om de 
typegoedkeuringstests en -procedures voor 
de emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen, waaronder die voor 
conformiteit tijdens het gebruik en 
emissies in reële rijomstandigheden, te 
verbeteren en bepalingen in te voeren 
betreffende instrumenten voor de meting 
van het brandstof- en 
elektriciteitsverbruik, PB L 301 van 
27.11.2018, blz. 1.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij Verordening (EU) 2016/64621 
zijn de toepassingsdata van de RDE-
testprocedure en de nalevingscriteria voor 
emissies onder reële rijomstandigheden 
vastgelegd. Daartoe werd gebruikgemaakt 
van voor de verontreinigende stoffen 
specifieke conformiteitsfactoren, waarmee 
de statistische en technische onzekerheden 
van de via een draagbaar 
emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen 
in aanmerking konden worden genomen.

(6) Bij Verordening (EU) 2016/64621 
zijn de toepassingsdata van de RDE-
testprocedure en de nalevingscriteria voor 
emissies onder reële rijomstandigheden 
vastgelegd. Daartoe werden voor de 
verontreinigende stoffen specifieke 
conformiteitsfactoren ingevoerd en 
afzonderlijke foutmarges gebruikt, 
waarmee de statistische en technische 
onzekerheden van de via een draagbaar 
emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen 
in aanmerking konden worden genomen. 
Hierbij moet de conformiteitsfactor 
(CF=1) duidelijk worden gescheiden van 
een met een instrument verband 



AD\1198239NL.docx 7/17 PE644.889v02-00

NL

houdende foutmarge.
__________________ __________________
21 Verordening (EU) 2016/646 van de 
Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft 
(PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

21 Verordening (EU) 2016/646 van de 
Commissie van 20 april 2016 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft 
(PB L 109 van 26.4.2016, blz. 1).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1622 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren zijn vastgelegd voor 
de beoordeling van overeenstemming van 
de RDE-testresultaten met de in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 
vastgestelde emissiegrenswaarden, nietig 
verklaard. Het Gerecht oordeelde dat alleen 
de wetgever die conformiteitsfactoren had 
kunnen invoeren, aangezien zij betrekking 
hadden op een essentieel onderdeel van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

(7) Op 13 december 2018 heeft het 
Gerecht uitspraak gedaan in de gevoegde 
zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/1622 
betreffende een beroep tot nietigverklaring 
van Verordening (EU) 2016/646. Het 
Gerecht heeft het deel van Verordening 
(EU) 2016/646 waarin de 
conformiteitsfactoren en foutmarges zijn 
vastgelegd voor de beoordeling van 
overeenstemming van de RDE-
testresultaten met de in Verordening (EG) 
nr. 715/2007 vastgestelde 
emissiegrenswaarden, nietig verklaard. Het 
Gerecht oordeelde dat alleen de wetgever 
die conformiteitsfactoren en foutmarges 
had kunnen invoeren, aangezien zij 
betrekking hadden op een essentieel 
onderdeel van Verordening (EG) nr. 
715/2007.  Tegen deze uitspraak is een 
beroep aanhanging.

__________________ __________________
22 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Arrest van 13 december 2018, Ville de 
Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de 
Madrid/Commissie, gevoegde zaken T-
339/16, T-352/16 en T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Amendement 6
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het Gerecht trok de technische 
onderbouwing van de 
conformiteitsfactoren niet in twijfel. 
Daarom, en aangezien er in de huidige 
stand van de technologische ontwikkeling 
nog altijd een discrepantie bestaat tussen 
de emissies die worden gemeten onder 
reële rijomstandigheden op de weg en de 
emissies die in een laboratorium worden 
gemeten, is het passend om de 
conformiteitsfactoren op te nemen in 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

(8) Het Gerecht trok de technische 
onderbouwing van de 
conformiteitsfactoren en foutmarges niet 
in twijfel. Daarom, en aangezien er in de 
huidige stand van de technologische 
ontwikkeling nog altijd een discrepantie 
bestaat tussen de emissies die worden 
gemeten onder reële rijomstandigheden op 
de weg en de emissies die in een 
laboratorium worden gemeten, is het 
passend om exact dezelfde 
conformiteitsfactoren, alsmede de 
foutmarge bij het gebruik van draagbare 
emissiemeetsystemen op te nemen in 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

Amendement 7

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 de foutmarge jaarlijks 
herzien, rekening houdend met de 
technische vooruitgang zowel bij 
motorvoertuigen als bij draagbare 
emissiemeetsystemen en hiervan in 
toekomstige wetgevingshandelingen 
gebruikmaken.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om rechtsonzekerheid te 
voorkomen over typegoedkeuringen die 
reeds sinds 1 september 2017 zijn 
toegekend en over toekomstige 
typegoedkeuringen, is het van groot 
belang om alle eerder vastgestelde 
conformiteitsfactoren en foutmarges 
opnieuw in te voeren zonder wijziging van 
het totaalcijfer, met name gezien het feit 
dat fabrikanten hun voertuigen reeds 
hebben ontworpen met inachtneming van 
de eerder vastgestelde RDE-procedure. 
Om de foutmarge neerwaarts te herzien 
moet de Commissie rekening houden met 
alle normen die zijn goedgekeurd door het 
Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN) voor een standaardprocedure voor 
de beoordeling van de RDE-
meetonzekerheid ten aanzien van emissies 
van gassen en deeltjes. De Commissie zal 
derhalve het CEN opdracht geven een 
prestatienorm voor draagbare 
emissiemeetsystemen uit te werken voor 
de vaststelling van afzonderlijke 
foutmarges van draagbare 
emissiemeetsystemen. Voordat een 
prestatienorm voor draagbare 
emissiemeetsystemen wordt toegepast, 
moet de Commissie zich ervoor inzetten de 
foutmarge jaarlijks te evalueren en deze 
pas te herzien wanneer de 
meettechnologie is verbeterd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie inzake luchtkwaliteit en de 
voertuigemissies te verminderen, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
handelingen vast te stellen ten aanzien van 
uitvoeringsbepalingen voor de specifieke 
procedures, tests en voorschriften voor 
typegoedkeuring. Ook moet zij worden 
bevoegd om Verordening (EG) nr. 
715/2007 aan te vullen door herziening van 
die bepalingen alsook van de voor het 
meten van de emissies gebruikte testcycli; 
de voorschriften voor de uitvoering van het 
verbod op het gebruik van manipulatie-
instrumenten die de doelmatigheid van de 
emissiecontrolesystemen verminderen; de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de verplichting van 
fabrikanten om onbeperkte en 
gestandaardiseerde toegang tot reparatie- 
en onderhoudsinformatie te bieden; het 
vaststellen van een herziene 
meetprocedure voor deeltjes. Verder moet 
de Commissie worden bevoegd om 
Verordening (EG) nr. 715/2007 te wijzigen 
teneinde de definitieve 
conformiteitsfactoren neerwaarts te 
herzien ter weerspiegeling van de 
technische vooruitgang van draagbare 
emissiemeetsystemen, op deeltjesmassa 
gebaseerde grenswaarden aan te passen 
en op het deeltjesaantal gebaseerde 
grenswaarden vast te stellen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 

(11) Teneinde te kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie inzake luchtkwaliteit en de 
voertuigemissies te verminderen, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
handelingen vast te stellen ten aanzien van 
uitvoeringsbepalingen voor de specifieke 
procedures, tests en voorschriften voor 
typegoedkeuring. Ook moet zij worden 
bevoegd om Verordening (EG) nr. 
715/2007 aan te vullen door herziening van 
die bepalingen alsook van de voor het 
meten van de emissies gebruikte testcycli; 
de voorschriften voor de uitvoering van het 
verbod op het gebruik van manipulatie-
instrumenten die de doelmatigheid van de 
emissiecontrolesystemen verminderen. 
Verder moet de Commissie worden 
bevoegd om Verordening (EG) 
nr. 715/2007 te wijzigen teneinde de 
foutmarges te herzien ter weerspiegeling 
van de technische vooruitgang van 
draagbare emissiemeetsystemen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen moeten het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip 
ontvangen als de deskundigen van de 
lidstaten, en moeten hun deskundigen 
systematisch toegang hebben tot de 
vergaderingen van de deskundigengroepen 
van de Commissie die zich bezighouden 
met de voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.
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gedelegeerde handelingen moeten het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip 
ontvangen als de deskundigen van de 
lidstaten, en moeten hun deskundigen 
systematisch toegang hebben tot de 
vergaderingen van de deskundigengroepen 
van de Commissie die zich bezighouden 
met de voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 10

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 de 
emissiegrenswaarden in bijlage I worden 
nageleefd. 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 of, waar dit is 
aangegeven, door de som van de 
toepasselijke conformiteitsfactor en de 
foutmarge zoals vermeld in bijlage I, tabel 
2a. Het resultaat voldoet aan de in tabel 2 
van die bijlage vermelde Euro 6-
emissiegrenswaarden.”;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten rusten hun 1. De fabrikanten rusten hun 
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voertuigen zo uit dat de onderdelen die van 
invloed kunnen zijn op de emissies zodanig 
ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd 
zijn dat het voertuig onder normale 
gebruiksomstandigheden aan deze 
verordening kan voldoen.

voertuigen zo uit dat de onderdelen die van 
invloed kunnen zijn op de emissies zodanig 
ontworpen, geconstrueerd en gemonteerd 
zijn dat het voertuig onder normale 
gebruiksomstandigheden aan deze 
verordening kan voldoen. De fabrikanten 
waarborgen bovendien de 
betrouwbaarheid van de 
emissiebeheersingssystemen en streven 
ernaar het risico op de diefstal van deze 
systemen of de manipulatie ervan te 
beperken.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde — op 
basis van de resultaten van het VN/ECE-
deeltjesmeetprogramma, dat werd 
uitgevoerd onder leiding van het 
Wereldforum voor de harmonisatie van 
voertuigreglementen, en zonder het 
huidige ambitieniveau ten aanzien van het 
milieu te verlagen:

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om:

a) de grenswaarden voor 
deeltjesmassa's en deeltjesaantallen in 
bijlage I van deze verordening te herzien;

a) deze verordening te wijzigen om de 
voor de verontreinigende stof specifieke 
foutmarges van bijlage I, tabel 2a, te 
herzien in het licht van de technische 
vooruitgang, rekening te houden met de 
technische onzekerheden in verband met 
het gebruik van draagbare 
emissiemeetsystemen.

b) ter aanvulling van deze 
verordening een herziene meetprocedure 
voor deeltjesaantallen vast te stellen.

b) de procedures, tests en 
voorschriften, en de testcycli voor het 
meten van emissies van deze verordening 
aan te vullen, teneinde de emissies onder 
reële rijomstandigheden adequaat te 
weerspiegelen;
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage I, tabel 2a, van deze 
verordening vermelde, voor de 
verontreinigende stof specifieke definitieve 
conformiteitsfactor aan te passen aan de 
technische vooruitgang.

b) deze verordening te wijzigen om de 
in bijlage I, tabel 2a, vermelde, voor de 
verontreinigende stof specifieke 
foutmarges te herzien in het licht van de 
technische vooruitgang, door rekening te 
houden met de technische onzekerheden 
die zijn verbonden aan het gebruik van 
draagbare emissiemeetsystemen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 715/2007
Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 14 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
5 bis. De Commissie houdt rekening met 
eventuele normen die zijn goedgekeurd 
door het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN) die voorzien in een 
technisch deugdelijke aanpak voor de 
beoordeling van de RDE-meetonzekerheid 
met betrekking tot emissies van gassen en 
deeltjes, met het oog op het verplicht 
stellen van het gebruik van een dergelijke 
norm in het kader van deze verordening, 
zodat een bevoegde autoriteit een 
specifieke marge van onzekerheid kan 
verifiëren voor toepassingen van 
draagbare emissiemeetsystemen en kan 
afwegen of deze toereikend is om de 
specifieke foutmarges van bijlage I, tabel 
2a, bij deze verordening te vervangen of 
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aan te vullen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 1
Verordening (EG) nr. 715/2007
Bijlage I – tabel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden

Stikstofoxiden 
(NOx)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoffe
n (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoffe
n en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final
(2) 1,43 1,5

CFpollutant-final
(3) 2,1 1,5

(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(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.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden 
gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.

Amendement

Tabel 2 bis: Conformiteitsfactoren voor emissies onder reële rijomstandigheden(0a)

Stikstofoxiden 
(NOx)

Deeltjesaantal 
(PN)

Koolmonoxide 
(CO)(1)

Totaal 
koolwaterstoffe
n (THC)

Gecombineerd
e massa 
koolwaterstoffe
n en 
stikstofoxiden 
(THC + NOx)

CFpollutant-final
(2) 1 + marge, met 

marge = 0,43
1 + marge, met 

marge = 0,5
CFpollutant-final

(3) 2,1 1 + marge, met 
marge = 0,5 

(0a) Teneinde een individuele foutmarge van draagbare emissiemeetsystemen te verifiëren om de 
marges in tabel 2a van de bijlage bij deze verordening aan te vullen of te vervangen, houdt de 



AD\1198239NL.docx 15/17 PE644.889v02-00

NL

Commissie rekening met alle CEN-normen die voorzien in een technische deugdelijke aanpak 
voor de beoordeling van de foutmarge bij de RDE-meting met betrekking tot emissies van gassen 
en deeltjes (NOx en PN), met het oog op het vaststellen van een norm voor draagbare 
emissiemeetsystemen.
(1) De CO-emissies moeten voor alle RDE-tests worden gemeten en geregistreerd.
(2) CFpollutant-final = de conformiteitsfactor die wordt gebruikt om naleving van de Euro 6-
emissiegrenswaarden te bepalen, uitgedrukt als de som van de streefwaarde voor 
voertuigemissieprestaties en de technische onzekerheden die zijn verbonden aan het gebruik van 
een draagbaar emissiemeetsysteem, d.w.z. (fout)marge.
(3) CFpollutant-temp = de tijdelijke conformiteitsfactor die op verzoek van de fabrikant gedurende een 
periode van vijf jaar en vier maanden na de in artikel 10, leden 4 en 5, vermelde data mag worden 
gebruikt als alternatief voor CFpollutant-final.
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