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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening 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
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0851),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0007/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Met het oog op de beheersing van de 
emissies van ultrafijne deeltjes (PM 0,1 µm 
en kleiner) moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen voor emissies van 
deeltjes, naast de momenteel gevolgde 
aanpak op basis van de deeltjesmassa, ook 
een aanpak op basis van het deeltjesaantal 
vast te stellen. De aanpak op basis van het 
deeltjesaantal moet uit de resultaten van 

(11) Met het oog op de beheersing van de 
emissies van ultrafijne deeltjes (PM 0,1 µm 
en kleiner) moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen voor emissies van 
deeltjes, naast de momenteel gevolgde 
aanpak op basis van de deeltjesmassa, ook 
een aanpak op basis van het deeltjesaantal 
vast te stellen. De aanpak op basis van het 
deeltjesaantal moet uit de resultaten van 
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het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma 
putten en met de bestaande ambitieuze 
doelstellingen voor het milieu stroken.

het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma 
putten en met de bestaande ambitieuze 
doelstellingen voor het milieu stroken. Het 
deeltjesaantal moet vóór 1 april 2009 in 
het kader van de formulering van de 
uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld.

Or. de

Motivering

De invoering van een deeltjesaantal is van belang om de toepassing van gesloten 
deeltjesfilters te waarborgen. In tegenstelling tot sommige open filters laten gesloten filters 
geen ultrafijne deeltjes door. Ultrafijne deeltjes zijn bijzonder inadembaar en vormen dus een 
grote bedreiging voor de gezondheid.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet wereldwijd 
geharmoniseerde rijcycli opnemen in de 
testprocedure die ten grondslag ligt aan de 
verordeningen betreffende EG-
typegoedkeuring met betrekking tot 
emissies. Voorts moet worden overwogen
om draagbare emissiemeetsystemen voor 
de controle van de werkelijke emissies 
tijdens het gebruik in te zetten en 
procedures voor de controle van de 
emissies buiten de cyclus (off cycle 
emissions, OCE) in te voeren.

(12) De Commissie moet wereldwijd 
geharmoniseerde rijcycli opnemen in de 
testprocedure die ten grondslag ligt aan de 
verordeningen betreffende EG-
typegoedkeuring met betrekking tot 
emissies. Voorts moeten draagbare 
emissiemeetsystemen voor de controle van 
de werkelijke emissies tijdens het gebruik 
worden ingezet en procedures voor de 
controle van de emissies buiten de cyclus 
(off cycle emissions, OCE) worden 
ingevoerd.

Or. de

Motivering

Resultaten van emissiemetingen tijdens reëel gebruik verschillen vaak aanzienlijk van die 
tijdens de testcyclus. Om te voorkomen dat voertuigen speciaal op de testcyclus worden 
afgestemd en overigens meer emissie veroorzaken, is het gebruik van draagbare 
meetapparatuur en meting van off-cycle-emissie noodzakelijk.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het aanbrengen van deeltjesfilters 
in bestaande bedrijfsvoertuigen met 
dieselmotor kan tot verhoogde NO2-
uitstoot leiden. In het kader van de 
thematische strategie inzake 
luchtverontreiniging moet de Commissie 
daarom een wetgevingsvoorstel 
formuleren met het oog op de 
harmonisatie van de nationale regelingen 
inzake het aanbrengen van filters in 
bestaande voertuigen en er daarbij op toe 
zien dat aan de milieueisen wordt 
voldaan.

Or. de

Motivering

Vele gemeenten zullen moeite hebben om de komende grenswaarden voor NO2 van de 
richtlijn luchtkwaliteit te halen. Om de emissie aan de bron te verlagen is het van belang dat 
ook het aanbrengen van filters in bestaande voertuigen geregeld wordt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om na te gaan in welke mate deze 
sector tot de mondiale emissies van 
broeikasgassen bijdraagt, moet de 
Commissie metingen van het 
brandstofverbruik en de emissie van 
kooldioxide door zware bedrijfsvoertuigen 
invoeren.

(14) Om na te gaan in welke mate deze 
sector tot de mondiale emissies van 
broeikasgassen bijdraagt, moet de 
Commissie metingen van het 
brandstofverbruik en de emissie van 
kooldioxide door zware bedrijfsvoertuigen 
invoeren. Zonodig moet de Commissie de 
Raad en het Parlement een 
wetgevingsvoorstel ter regulering van de 
kooldioxide-emissie van zware 
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bedrijfsvoertuigen voorleggen.

Or. de

Motivering

Als de waarnemingen alarmerende resultaten opleveren, moet de Commissie de Raad en het 
Parlement een wetgevingsvoorstel voorleggen om de kooldioxide-emissie te reguleren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven op het 
deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden in 
bijlage I op te nemen, het toelaatbare 
niveau van de NO2-component in de NOx-
grenswaarde te bepalen, specifieke 
procedures, tests en voorschriften voor 
typegoedkeuringen, alsook een 
meetprocedure voor het deeltjesaantal vast 
te stellen, en maatregelen vast te stellen 
inzake emissies buiten de cyclus, toegang 
tot reparatie- en onderhoudsinformatie en 
de bij de emissiemeting te gebruiken 
testcycli. Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft, die bedoeld 
zijn om deze verordening aan te vullen 
door er nieuwe niet-essentiële elementen 
aan toe te voegen, moeten zij worden 
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG vastgestelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

(24) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven op het 
deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden in 
bijlage I op te nemen, zonodig het 
toelaatbare niveau van de NO2-component 
in de NOx-grenswaarde te bepalen, 
specifieke procedures, tests en
voorschriften voor typegoedkeuringen, 
alsook een meetprocedure voor het 
deeltjesaantal vast te stellen, en 
maatregelen vast te stellen inzake emissies 
buiten de cyclus, het gebruik van 
draagbare emissiemeetsystemen, toegang 
tot reparatie- en onderhoudsinformatie en 
de bij de emissiemeting te gebruiken 
testcycli. Daar het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening, door haar aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
zij worden vastgesteld volgens de in artikel 
5 bis van Besluit 1999/468/EG bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Resultaten van emissiemetingen tijdens reëel gebruik verschillen vaak aanzienlijk van die 
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tijdens de testcyclus. Om te voorkomen dat voertuigen speciaal op de testcyclus worden 
afgestemd en overigens meer emissie veroorzaken, is het gebruik van draagbare 
meetapparatuur en meting van off-cycle-emissie noodzakelijk.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt volgens de 
procedure van artikel 39, lid 9, van 
Richtlijn 2007/46/EG maatregelen voor de 
uitvoering van dit artikel vast. Deze 
maatregelen hebben betrekking op:

4. De Commissie stelt volgens de 
procedure van artikel 39, lid 9, van 
Richtlijn 2007/46/EG maatregelen voor de 
uitvoering van dit artikel vast. Deze 
maatregelen worden vóór 1 april 2009 
genomen en hebben betrekking op: 

(a) uitlaatemissies, met inbegrip van 
testcycli, emissies buiten de cyclus, 
deeltjesaantal, emissies bij stationair 
toerental, rookopaciteit en de correcte 
werking en regeneratie van de systemen 
voor verontreinigingsbeheersing;

(a) uitlaatemissies, met inbegrip van 
testcycli, het gebruik van draagbare 
emissiemeetsystemen voor de controle van 
de werkelijk bij gebruik veroorzaakte 
emissies, de controle en beperking van de
emissies buiten de cyclus teneinde de in 
bijlage I genoemde grenswaarden voor 
het deeltjesaantal te handhaven met 
inachtneming van de bestaande 
ambitieuze milieueisen, emissies bij 
stationair toerental, rookopaciteit en de 
correcte werking en regeneratie van de 
systemen voor verontreinigingsbeheersing;

Or. de

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen moeten vóór 1 april 2009 bekend zijn zodat de fabrikanten en 
leveranciers over alle gegevens beschikken om de voertuigen tijdig aan de voorschriften aan 
te passen. Resultaten van emissiemetingen tijdens reëel gebruik verschillen vaak aanzienlijk 
van die tijdens de testcyclus. Om te voorkomen dat voertuigen speciaal op de testcyclus 
worden afgestemd en overigens meer emissie veroorzaken, is het gebruik van draagbare 
meetapparatuur en meting van off-cycle-emissie noodzakelijk.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 
2007/46/EG andere maatregelen 
betreffende specifieke procedures, tests en 
voorschriften voor typegoedkeuring 
vaststellen.

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 
2007/46/EG andere maatregelen 
betreffende specifieke procedures, tests en 
voorschriften voor typegoedkeuring 
vaststellen teneinde rekening te houden 
met de technische vooruitgang op 
gebieden die onder bestaande regelgeving 
vallen, zonder evenwel de bestaande 
ambitieuze milieueisen af te zwakken. Die 
maatregelen worden vóór 1 april 2009 
goedgekeurd.

Or. de

Motivering

Er moeten geen nieuwe elementen in de comitologieprocedure worden ingebracht en het 
huidige hoge niveau van milieubescherming moet gehandhaafd blijven.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bestuurder rijdt niet met het voertuig 
zonder verbruiksreagens.

2. De fabrikanten zorgen ervoor dat
zonder verbruiksreagens niet met het 
voertuig kan worden gereden.

Or. de

Motivering

Volgens de thans geldende regelgeving kunnen voertuigen ook zonder reagens nog rijden en 
dan stoten ze meer verontreinigende stoffen uit dan volgens bijlage I toegestaan is. Om dat te 
voorkomen moeten de fabrikanten er voortaan voor zorgen dat zonder het verbruiksreagens 
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niet meer met de voertuigen kan worden gereden

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 oktober 2014
beschouwen de nationale autoriteiten 
certificaten van overeenstemming van 
nieuwe voertuigen die niet aan deze 
verordening voldoen, als niet meer geldig 
voor de toepassing van artikel 26 van 
Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de 
registratie, de verkoop of het in het verkeer 
brengen van dergelijke voertuigen om 
redenen die verband houden met de 
emissies.

2. Met ingang van 1 april 2013
beschouwen de nationale autoriteiten 
certificaten van overeenstemming van 
nieuwe voertuigen die niet aan deze 
verordening voldoen, als niet meer geldig 
voor de toepassing van artikel 26 van 
Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de 
registratie, de verkoop of het in het verkeer 
brengen van dergelijke voertuigen om 
redenen die verband houden met de 
emissies.

Or. de

Motivering
Een eerdere datum van invoering is technisch haalbaar en laat de Commissie nog genoeg tijd 
om de uitvoeringsmaatregelen af te ronden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze stimulansen gelden voor alle nieuwe 
voertuigen die in de desbetreffende lidstaat 
in de handel worden gebracht en aan deze 
verordening voldoen. Zij lopen echter 
uiterlijk op 1 oktober 2014 af.

Deze stimulansen gelden voor alle nieuwe 
voertuigen die in de desbetreffende lidstaat 
in de handel worden gebracht en aan deze 
verordening en de uitvoeringsmaatregelen
voldoen. Zij lopen echter uiterlijk op 1 
april 2013 af.

Or. de
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Motivering
Een eerdere datum van invoering is technisch haalbaar en laat de Commissie nog genoeg tijd 
om de uitvoeringsmaatregelen af te ronden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bestuurders wordt in ieder geval een 
sanctie opgelegd als zij met het voertuig 
rijden zonder verbruiksreagens.

Schrappen

Or. de

Motivering

Volgens de thans geldende regelgeving kunnen voertuigen ook zonder reagens nog rijden en 
dan stoten ze meer verontreinigende stoffen uit dan volgens bijlage I toegestaan is. Om dat te 
voorkomen moeten de fabrikanten verplicht worden ervoor te zorgen dat zonder het 
verbruiksreagens niet meer met de voertuigen kan worden gereden

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de afronding van het VN/ECE-
deeltjesmeetprogramma, dat wordt 
uitgevoerd onder leiding van het 
Wereldforum voor de harmonisatie van 
voertuigreglementen, zal de Commissie, 
zonder het niveau van milieubescherming 
in de Gemeenschap te verlagen:

1. Na de afronding van de relevante 
onderdelen van het VN/ECE-
deeltjesmeetprogramma, dat wordt 
uitgevoerd onder leiding van het 
Wereldforum voor de harmonisatie van 
voertuigreglementen, en vóór 1 april 2009,
zal de Commissie, zonder het niveau van 
milieubescherming in de Gemeenschap te 
verlagen:

Or. de
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Motivering

De uitvoeringsmaatregelen moeten vóór 1 april 2009 bekend zijn zodat de industrie over alle 
gegevens beschikt om de voertuigen tijdig aan de voorschriften aan te passen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie beoordeelt regelmatig de 
in artikel 3, punt 2, genoemde 
verontreinigende stoffen. Indien de 
Commissie concludeert dat het nodig is de 
emissies van additionele verontreinigende 
stoffen te reguleren, dan wijzigt zij deze 
verordening dienovereenkomstig.

4. De Commissie beoordeelt regelmatig de 
in artikel 3, punt 2, genoemde 
verontreinigende stoffen. Indien de 
Commissie concludeert dat het nodig is de 
emissies van additionele verontreinigende 
stoffen te reguleren, dan dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in voor een dienovereenkomstige 
wijziging van de deze verordening.

Or. de

Motivering

Als de Commissie van oordeel is dat de emissie van andere verontreinigende stoffen 
gereguleerd moet worden, dan moet dat via de medebeslissingsprocedure geschieden. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad, de 
Richtlijnen 88/195/EEG, 97/21/EG, 
1999/99/EG en 2005/78/EG van de 
Commissie en Richtlijn 2005/55/EG 
worden ingetrokken met ingang van 
oktober 2014.

1. Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad, de 
Richtlijnen 88/195/EEG, 97/21/EG, 
1999/99/EG en 2005/78/EG van de 
Commissie en Richtlijn 2005/55/EG 
worden ingetrokken op 1 april 2013.

Or. de



PE405.926v01-00 14/18 PR\721750NL.doc

NL

Motivering

Een eerdere datum van invoering is technisch haalbaar en laat de Commissie nog genoeg tijd 
om de uitvoeringsmaatregelen af te ronden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 
1 april 2013. Artikel 8, lid 3, en artikel 10 
zijn echter van toepassing met ingang van 
de datum van inwerkingtreding, en de 
punten 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 
c) i) en 3 d) i) van bijlage II zijn van 
toepassing met ingang van 1 oktober 2014.

Zij is van toepassing met ingang van 
1 april 2012. Artikel 8, lid 3, en artikel 10 
zijn echter van toepassing met ingang van 
de datum van inwerkingtreding, en de 
punten 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 
c) i) en 3 d) i) van bijlage II zijn van 
toepassing met ingang van 1 april 2013.

Or. de

Motivering

Een eerdere datum van invoering is technisch haalbaar en laat de Commissie nog genoeg tijd 
om de uitvoeringsmaatregelen af te ronden.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Door de Commissie voorgestelde tekst

BIJLAGE I 

Euro 6-emissiegrenswaarden 

Grenswaarden
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Deeltjes 
massa 

(mg/kW 
h)

Deeltje
saantal 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 1500 130 400 10 10
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(CI)
ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Noot:
PI = elektrische ontsteking 
CI = compressieontsteking
1) De norm voor het deeltjesaantal zal in een later stadium worden vastgesteld.
2) De grenswaarden voor de WHSC en de WHTC worden in een later stadium ingevoerd, zodra correlatiefactoren met 
betrekking tot de huidige cycli (ESC en ETC) zijn vastgesteld. 
3) Het toelaatbare niveau van de NO2-component in de NOx-grenswaarde kan in een later stadium worden bepaald. 

Amendement

BIJLAGE I 

Euro 6-emissiegrenswaarden

Grenswaarden
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Deeltjes 
massa 

(mg/kW
h)

Deeltje
saantal 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(CI)

1500 130 400 10 5

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 5

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Noot:
PI = elektrische ontsteking 
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1) De norm voor het deeltjesaantal zal in een later stadium en vóór 1 april 2009 worden vastgesteld.
2) De grenswaarden voor de WHSC en de WHTC worden in een later stadium ingevoerd, zodra correlatiefactoren met 
betrekking tot de huidige cycli (ESC en ETC) zijn vastgesteld en vóór 1 april 2009.
3) Het toelaatbare niveau van de NO2-component in de NOx-grenswaarde kan in een later stadium, doch vóór 1 april 2009
worden bepaald.
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Or. de

Motivering

Uit metingen is gebleken dat de techniek zo ver is voortgeschreden dat een lagere waarde dan 
10 mg/kWh deeltjesmassa kan worden bereikt. De emissie van fijnstof vormt een serieus 
probleem voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Het Parlement heeft er keer op keer 
op gewezen dat het probleem aan de bron moet worden aangepakt. Lagere waarden voor de 
deeltjesmassa komen daarom niet alleen aan de doorvoerlanden ten goede.
De uitvoeringsmaatregelen moeten vóór 1 april 2009 bekend zijn zodat de industrie over alle 
gegevens beschikt om de voertuigen tijdig aan de voorschriften aan te passen.



PR\721750NL.doc 17/18 PE405.926v01-00

NL

TOELICHTING

De verbranding van fossiele brandstoffen als benzine, dieselolie en gas levert emissies op die 
voor de volksgezondheid en voor dieren en planten schadelijk is en tot de opwarming van de 
atmosfeer bijdraagt.

Schone vrachtwagens leveren een aanzienlijke bijdrage tot een betere luchtkwaliteit in 
Europa. Dit hangt nauw samen met de gemiddelde ouderdom van het Europese wagenpark. 
Als de gemiddelde ouderdom van de vrachtwagens daalt, dan stijgt het aantal vrachtwagens 
die minder verontreinigende en voor de gezondheid schadelijke stoffen uitstoten.

Het voorstel van de Commissie

In het kader van het zesde milieuactieprogramma en het daarop gebaseerde programma 
"Schone lucht voor Europa" diende de Commissie in september 2005 een voorstel voor een 
thematische strategie inzake luchtverontreiniging in. Het op 21 december 2007 gepresenteerde 
voorstel van de Commissie voor een Euro-6-verordening vormt een van de maatregelen voor 
schonere lucht.

De Commissie stelt voor geharmoniseerde technische voorschriften voor zware 
bedrijfsvoertuigen in te voeren omwille van een goed functioneren van de interne markt in 
combinatie met een hoog niveau van milieubescherming. Er worden grenswaarden 
voorgesteld voor de emissie van de volgende verontreinigende stoffen: koolmonoxide (CO), 
stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM). Ten opzichte van Euro-5 gaat de grenswaarde voor de 
deeltjesmassa met 66% omlaag en die voor de NOx-uitstoot met 80%. Met het oog op een 
goed functionerende interne markt en een hoog niveau van milieubescherming stelt de 
Commissie bovendien maatregelen inzake de toegang tot reparatie-informatie voor.

Naast het onderhavige voorstel ("beleidsverordening") wordt er volgens de 
tweesporenbenadering aan een "technische verordening" gewerkt met de technische 
specificaties, die ook aan de fundamentele eisen beantwoorden.

De Euro-6-verordening komt in de plaats van de sinds november 2006 geldende Euro-4-
grenswaarden. De vanaf oktober 2008 geldende Euro-5-grenswaarden worden in 2013 door 
Euro-6 vervangen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur betreurt dat de Commissie met haar voorstel voor de grenswaarden voor de 
deeltjesmassa niet ambitieuzer is. Tijdens het vooroverleg is duidelijk geworden dat de 
grenswaarden verder omlaag moeten om het gebruik van gesloten filters, die ultrafijne 
deeltjes tegenhouden, mogelijk te maken. Dit is technisch haalbaar en in tests ook reeds 
aangetoond. De rapporteur wil daarom een stap verder gaan en stelt voor de grenswaarde voor 
de deeltjesmassa te verlagen tot 5 mg/kWh, tegen 10 mg/kWh in het Commissievoorstel. 

De Commissie wil de nieuwe emissiegrenswaarden pas in 2013 van kracht laten worden. De 
technische ontwikkelingen laten echter een eerdere invoeringsdatum toe. De rapporteur 
verlangt daarom dat het overleg in het kader van de comitologieprocedure vóór 1 april 2009 
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afgerond is. 36 maanden later, d.w.z. vanaf 1 april 2012, moeten de nieuwe 
emissiegrenswaarden voor de nieuwe voertuigtypen gelden en vanaf 1 april 2013 voor alle 
voertuigen.

Het probleem van het fijnstof mag door de discussie over stikstofoxiden niet in het 
vergeetboekje raken. Deze verontreiniging is vooral in de grote steden merkbaar. Vaststelling 
van een deeltjesaantal in combinatie met een lage deeltjesmassa zorgt ervoor dat de ultrafijne 
deeltjes tegengehouden worden. Het deeltjesaantal moet in de uitvoeringsmaatregelen 
vastgelegd worden.

De rapporteur juicht toe dat de Commissie in haar voorstel de mogelijkheid handhaaft dat 
lidstaten een spoediger gebruik van schone voertuigen door financiële prikkels stimuleren.

De Commissie heeft in haar voorstel de regels inzake toegang tot reparatie-informatie uit de 
Euro-5- en Euro-6-norm overgenomen. De rapporteur steunt de Commissie hierin en bepleit 
dat onafhankelijke marktdeelnemers op dezelfde manier als erkende handelaars en 
reparatiebedrijven een gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en OBD-informatie krijgen. 
Onderhoud en reparatie zijn bedoeld om voertuigen goed en volgens de voorschriften te laten 
functioneren. Als ook onafhankelijke marktdeelnemers zonder problemen reparaties kunnen 
uitvoeren, zal regelmatig onderhoud gemakkelijker gerealiseerd worden. Regelmatig 
onderhoud leidt tot veilig en milieuvriendelijk gebruik van het voertuig en verdient daarom 
ondersteuning.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de emissies tijdens reëel gebruik aanzienlijk van de 
metingen van de testcyclus kunnen afwijken. Om te bereiken dat voertuigen ook buiten de 
testcyclus aan de grenswaarden voldoen, verlangt de rapporteur dat er draagbare 
emissiemeetsystemen worden gebruikt en dat er procedures voor de controle van de off cycle-
emissies worden ingevoerd.

Het inbouwen van deeltjesfilters in bestaande zware dieselvoertuigen kan tot een hogere NO2-
uitstoot leiden. Vele gemeenten zullen moeite hebben om de komende grenswaarden voor 
NO2 van de richtlijn luchtkwaliteit te halen. Om de emissie aan de bron te verlagen is het van 
belang dat het aanbrengen van filters in bestaande voertuigen geregeld wordt. De rapporteur 
verzoekt de Commissie een voorstel ter zake te formuleren.

Tegen de achtergrond van de discussie over klimaatverandering en de kostenvoordelen van 
geringer verbruik verlangt de rapporteur voorts dat de Commissie, gelet op de meetgegevens, 
zonodig een voorstel ter regulering van de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen indient.

Bij de verdeling van besluiten over medebeslissingsprocedure en comitologieprocedure moet 
erop worden toegezien dat belangrijke besluiten zoals invoering van grenswaarden voor 
nieuwe stoffen via de medebeslissingsprocedure worden genomen.

Voertuigen waarbij de emissie met behulp van een reagens wordt teruggebracht kunnen nu 
ook zonder reagens rijden en in reële condities emissies veroorzaken die ver boven de 
verlangde grenswaarden liggen. De fabrikanten moeten ervoor zorgen dat voertuigen waarbij 
de Euro-4-grenswaarden met behulp van deze techniek worden nageleefd, voortaan niet meer 
zonder het verbruiksreagens kunnen rijden. Dan is de naleving van de grenswaarden 
gewaarborgd.
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