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7.11.2018 A8-0354/85 

Amendement  85 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 2.1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.1 bis. Berekening van de specifieke 

CO2-emissies van hernieuwbare 

brandstoffen bij een zwaar 

bedrijfsvoertuig 

 De specifieke emissies in g/km (CO2v) van 

een nieuw zwaar bedrijfsvoertuig v, 

toegewezen aan een subgroep sg, worden 

met de volgende formule berekend: 

 

 

waarbij 

 Σmp = de som van alle missieprofielen mp 

in tabel 2; 

 sg = de subgroep waaraan het nieuwe 

bedrijfsvoertuig v is toegewezen 

overeenkomstig punt 1 van deze bijlage; 

 Wsg,mp = de in tabel 2 gespecificeerde 

weegfactor van het missieprofiel; 

 CO2v,mp = de CO2-emissies in g/km van 

hernieuwbare brandstoffen bij een zwaar 

bedrijfsvoertuig v die zijn bepaald voor 

een missieprofiel mp en gerapporteerd 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2018/... [monitoring en rapportering 

zware bedrijfsvoertuigen]. 
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 CCF = de CO2-correctiefactor zoals 

gedefinieerd in artikel 3, onder o). 

  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Amendement  86 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer overeenkomstig lid 2 

blijkt dat een fabrikant overtollige emissies 

heeft in een bepaald kalenderjaar vanaf 

2025, legt de Commissie een bijdrage voor 

overtollige emissies op, die met 

onderstaande formule wordt berekend: 

1. Wanneer overeenkomstig lid 2 

blijkt dat een fabrikant overtollige emissies 

heeft in een bepaald kalenderjaar vanaf 

2025, legt de Commissie de fabrikant of 

de groepsbeheerder, naargelang van het 

geval, een bijdrage voor overtollige 

emissies op, die met onderstaande formule 

wordt berekend: 

(Bijdrage voor overtollige emissies) = 

(Overtollige emissies 

x 6 800 EUR/g CO2/tkm). 

(Bijdrage voor overtollige emissies) = 

(Overtollige emissies 

x 1 000 EUR/g CO2/tkm). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Amendement  87 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Daartoe zorgt de Commissie ervoor 

dat robuuste niet-persoonsgebonden 

gegevens van fabrikanten of nationale 

instanties, naargelang de omstandigheden, 

beschikbaar zijn over de werkelijke CO2-

emissies en het werkelijke energieverbruik 

van zware bedrijfsvoertuigen. 

2. Daartoe zorgt de Commissie ervoor 

dat robuuste niet-persoonsgebonden 

gegevens van fabrikanten of nationale 

instanties, naargelang de omstandigheden, 

openbaar beschikbaar zijn over de 

werkelijke CO2-emissies en het werkelijke 

energieverbruik van zware 

bedrijfsvoertuigen, op basis van een 

normalisering van bestaande systemen 

voor gegevensverzameling die betrekking 

hebben op verschillende soorten gebruik. 

Zij evalueert de uitvoerbaarheid van CO2-

emissietests in reële rijomstandigheden 

met gebruikmaking van draagbare 

emissiemeetsystemen. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/88 

Amendement  88 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie dient uiterlijk op 

31 december 2022 een verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad over de 

doeltreffendheid van deze verordening, de 

ingevolge artikel 1 vast te stellen CO2-

reductiedoelstelling voor 2030 en de 

vaststelling van CO2-reductiedoelstellingen 

voor andere soorten zware 

bedrijfsvoertuigen, waaronder 

aanhangwagens. Dat verslag bevat tevens 

een beoordeling van de doeltreffendheid 

van de bepalingen die in het bijzonder 

gelden voor emissievrije en emissiearme 

voertuigen, en met name bussen, rekening 

houdend met de in Richtlijn 2009/33/EG30 

vastgestelde doelstellingen, en het CO2-

kredietsysteem; alsook van de 

wenselijkheid om de toepassing van die 

bepalingen in 2030 en daarna te verlengen; 

het verslag gaat, indien gewenst, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening. 

De Commissie dient uiterlijk op 

31 december 2022 een verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad over de 

doeltreffendheid van deze verordening, de 

methoden voor de berekening van 

emissies van bron tot wiel, de ingevolge 

artikel 1 vast te stellen CO2-

reductiedoelstelling voor 2030 en de 

vaststelling van CO2-reductiedoelstellingen 

voor andere soorten zware 

bedrijfsvoertuigen, waaronder combinaties 

binnen het Europees modulair systeem en 

aanhangwagens. De Commissie brengt 

tevens verslag uit over de vooruitgang bij 

de vaststelling van een representatieve 

methode voor de berekening van 

levenscyclusemissies. Dat verslag bevat 

tevens een beoordeling van de 

doeltreffendheid van de bepalingen die in 

het bijzonder gelden voor emissievrije en 

emissiearme voertuigen, en met name 

bussen, met inbegrip van de definitie 

daarvan, rekening houdend met de in 

Richtlijn 2009/33/EG30 vastgestelde 

doelstellingen, en het CO2-kredietsysteem; 

alsook van de wenselijkheid om de 

toepassing van die bepalingen in 2030 en 

daarna te verlengen; het verslag gaat, 



 

AM\1168506NL.docx  PE624.217v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

indien gewenst, vergezeld van een voorstel 

tot wijziging van deze verordening. Voor 

dat verslag beoordeelt de Commissie alle 

belangrijke parameters die van invloed 

zijn op de bevordering van de 

marktintroductie van alternatieve 

aandrijflijnen, door de volgende 

indicatoren in aanmerking te nemen: 

 - uitbreiding van de oplaadinfrastructuur; 

 - het gamma beschikbare voertuigen 

(elektrische, door batterijen aangedreven 

voertuigen, plug-in hybride elektrische 

voertuigen, elektrische voertuigen met 

brandstofcellen enz.); 

 - gemiddelde olie- en brandstofprijzen; 

 - niveau van subsidies en niet-financiële 

stimulansen; 

 - niveau van overheidsopdrachten enz. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Amendement  89 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) De Commissie moet in 2022 een 

beoordeling verrichten van de 

doeltreffendheid van de bij deze 

verordening vastgestelde CO2-

emissienormen, en met name het niveau 

van de in 2030 te behalen verminderingen, 

de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn 

om die doelstelling te verwezenlijken en te 

overtreffen, alsook de vaststelling van 

CO2-emissiedoelstellingen voor andere 

soorten zware bedrijfsvoertuigen, zoals 

kleinere vrachtauto's, bussen, touringcars 

en aanhangwagens. In die beoordeling 

moet ook, uitsluitend voor de toepassing 

van deze verordening, aandacht worden 

besteed aan zware bedrijfsvoertuigen en 

voertuigcombinaties die het 

standaardgewicht en de 

standaardafmetingen die voor nationaal 

vervoer gelden, overschrijden, bijvoorbeeld 

modulaire concepten. 

(34) De Commissie moet in 2022 een 

beoordeling verrichten van de 

doeltreffendheid van de bij deze 

verordening vastgestelde CO2-

emissienormen, en met name het niveau 

van de in 2030 te behalen verminderingen, 

de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn 

om die doelstelling te verwezenlijken en te 

overtreffen, alsook de vaststelling van 

CO2-emissiedoelstellingen voor andere 

soorten zware bedrijfsvoertuigen, zoals 

kleinere vrachtauto's, touringcars en 

aanhangwagens. In die beoordeling moet 

ook, uitsluitend voor de toepassing van 

deze verordening, aandacht worden besteed 

aan zware bedrijfsvoertuigen en 

voertuigcombinaties die het 

standaardgewicht en de 

standaardafmetingen die voor nationaal 

vervoer gelden, overschrijden, bijvoorbeeld 

modulaire concepten, het CO2-

emissiereductiepotentieel van deze 

voertuigen en van een 

vervoerssysteembenadering, en de 

mogelijkheid om deze verordening ook 

voor dergelijke voertuigen te laten gelden. 

Or. en 
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