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RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement

in eerste lezing vastgesteld op 16 december 2008 met het oog op de aanneming van
Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware 
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

P6_TA-PROV(2008)0604

(COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD))

Overeenkomstig artikel 204 bis van het Reglement wordt het aangehaalde standpunt als volgt 
gecorrigeerd:

I. Regelgevingsprocedure met toetsing:

Volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het technisch comité motorvoertuigen (TCMV), 
vastgesteld bij artikel 40, lid 1 van Richtlijn 2007/46/EG.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4 en artikel 7 
van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit."

II. Referenties naar de regelgevingsprocedure met toetsing:

1. Artikel 3, lid 7, wordt vervangen door:

"(7) "boorddiagnosesysteem" of "OBD-systeem": een systeem in een voertuig of motor 
dat storingen kan herkennen en, indien van toepassing, daarvan via een 
alarmsysteem melding kan maken, door middel van in een computergeheugen 
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opgeslagen informatie kan aangeven in welk gebied de storing waarschijnlijk is 
opgetreden, en de mogelijkheid biedt deze gegevens buiten het voertuig te lezen. De 
Commissie kan deze definitie aanpassen om aan te sluiten bij de technische 
vooruitgang in OBD-systemen. Deze maatregel, die beoogt niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing;"

2. Artikel 4, lid 3, wordt als volgt vervangen:

"3. De Commissie stelt specifieke procedures en voorschriften voor de toepassing van 
de leden 1 en 2 van dit artikel vast. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, worden 
aangenomen volgens de in artikel 13, lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing."

3. Artikel 5, lid 4, wordt als volgt gewijzigd:

 de volgende woorden worden geschrapt:

"volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG"

 de volgende alinea wordt toegevoegd:

"Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing."

4. Artikel 6, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

 in alinea's 1 en 2 worden de volgende woorden geschrapt:

"volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG"

 de volgende alinea wordt toegevoegd:

"Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing."

5. Artikel 12, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

 in alinea's 1 en 2 worden de volgende woorden geschrapt:

"volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG"

 de volgende alinea wordt toegevoegd:

"Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing."

6. Artikel 12, lid 2, wordt vervangen door:
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"2. De Commissie zal correlatiefactoren vaststellen tussen de Europese transiënte 
cyclus (ETC) en de Europese stationaire cyclus (ESC) zoals beschreven in Richtlijn 
2005/55/EG, en de wereldwijd geharmoniseerde transiënte rijcyclus (WHTC) en de 
wereldwijd geharmoniseerde stationaire rijcyclus (WHSC), en de grenswaarden 
dienovereenkomstig aanpassen. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing."

7. Artikel 12, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De Commissie beoordeelt regelmatig de procedures, tests en voorschriften zoals 
bedoeld in artikel 5, lid 4, evenals de testcycli voor het meten van emissies.

Blijkt bij deze beoordeling dat deze niet langer adequaat zijn of niet langer de echte 
emissies weerspiegelen, dan worden zij aangepast teneinde adequaat de emissies bij 
reëel rijden op de weg te weerspiegelen. Deze maatregelen, die beogen niet-
essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."
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