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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 429/2012 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 2012
houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010 met het oog op het verstrekken van een
gemeenschappelijk formaat voor de kennisgeving van fouten door fabrikanten van personenauto’s
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parle
ment en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emis
sienormen voor nieuwe personenauto’s, in het kader van de
communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies
van lichte voertuigen te beperken (1), en met name artikel 8,
lid 9, eerste alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Aangezien de kennisgeving van fouten in de CO2-emis
siegegevens door een fabrikant krachtens artikel 8, lid 5,
eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 443/2009 een
belangrijke stap is in de verificatie van de gegevens die
de grondslag vormen voor de berekening van de speci
fieke emissiedoelstellingen alsook van de gemiddelde spe
cifieke emissies voor alle fabrikanten, dient in een duide
lijke en transparante procedure voor die kennisgeving te
worden voorzien.
Ook dient te worden bepaald dat er een gemeenschap
pelijk formaat voor de kennisgeving van fouten moet
worden gebruikt teneinde ervoor te zorgen dat de door
de fabrikanten aan de Commissie meegedeelde fouten
tijdig kunnen worden geverifieerd en verwerkt.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité klimaatver
andering,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1014/2010 van de
Commissie (2) worden de volgende leden 3 tot en met 5 toege
voegd:
„3.
Fabrikanten die fouten meedelen overeenkomstig arti
kel 8, lid 5, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 443/2009
gebruiken de door de Commissie krachtens artikel 8, lid 4,
meegedeelde voorlopige gegevensbestanden als grondslag
voor hun kennis-geving.
De kennisgeving van fouten omvat alle gegevensbestanden
die betrekking hebben op de voertuigregistraties waarvoor
de kennisgevende fabrikant verantwoordelijk is.
(1 )

PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1.
(2) PB L 293 van 11.11.2010, blz. 15.

De fout wordt voor elke versie aangegeven in een afzonder
lijke rubriek in het gegevensbestand, getiteld „Opmerkingen
van de fabrikant”, waarin een van de volgende codes wordt
aangeduid:
a) Code A, indien de gegevens door de fabrikant zijn gewij
zigd;
b) Code B, indien het voertuig onidentificeerbaar is;
c) Code C, indien het voertuig buiten het toepassingsgebied
van Verordening (EG) nr. 443/2009 valt of uit productie
is.
Voor de toepassing van de derde alinea, onder b), is een
voertuig onidentificeerbaar wanneer de fabrikant de code
voor het type, de variant en de uitvoering, of, indien van
toepassing, het in het voorlopige gegevensbestand aangegeven
typegoedkeurings-nummer, niet kan identificeren of corrige
ren.
4.
Wanneer een fabrikant geen fouten overeenkomstig
lid 3 bij de Commissie heeft aangemeld, of wanneer de ken
nisgeving wordt ingediend na het verstrijken van de in arti
kel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 443/2009 vastgestelde
termijn van drie maanden, worden de overeenkomstig arti
kel 8, lid 4, van die verordening meegedeelde waarden als
definitief beschouwd.
5.
De in lid 3 bedoelde kennisgeving van fouten wordt
ingediend op een onwisbare elektronische gegevensdrager
waarop de vermelding „Kennisgeving van fouten — CO2
van auto’s” is aangebracht, en per post naar het volgende
adres verzonden:
Europese Commissie
Secretariaat-generaal
1049 Brussel
BELGIË
Ter informatie wordt naar de volgende functionele mailboxen
een elektronische kopie van de kennisgeving verzonden:
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
en
CO2-monitoring@eea.europa”
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na
die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 mei 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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