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Amendement 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De doelstelling van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, dat namens de 
Europese Gemeenschap is goedgekeurd bij 
Besluit 94/69/EG van de Raad van 15 
december 1993 betreffende de sluiting van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering[10], is de 
concentraties van broeikasgassen in de 
atmosfeer te stabiliseren op een niveau 
waarbij een gevaarlijke antropogene 
verstoring van het klimaatsysteem wordt 
voorkomen. Om deze doelstelling te halen 
mag het mondiale jaargemiddelde van de 
oppervlaktetemperatuur niet meer dan 2° C 
boven het pre-industriële niveau uitstijgen. 
Uit het vierde evaluatieverslag van het 
IPCC blijkt dat, als men dit doel wil 
bereiken, de mondiale emissies van 
broeikasgassen na 2020 niet verder mogen 
stijgen. Tijdens zijn vergadering van 8-9 
maart 2007 heeft de Europese Raad het 
vaste voornemen uitgesproken om de totale 
emissies van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% te doen dalen ten opzichte van 1990, 
en met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich verbinden tot een vergelijkbare 
emissiebeperking en de economisch meer 
gevorderde ontwikkelingslanden een 
bijdrage leveren die in verhouding staat tot 
hun capaciteiten.

(1) De doelstelling van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, dat namens de 
Europese Gemeenschap is goedgekeurd bij 
Besluit 94/69/EG van de Raad van 15 
december 1993 betreffende de sluiting van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering[10], is de 
concentraties van broeikasgassen in de 
atmosfeer te stabiliseren op een niveau 
waarbij een gevaarlijke antropogene 
verstoring van het klimaatsysteem wordt 
voorkomen. Om deze doelstelling te halen 
mag het mondiale jaargemiddelde van de 
oppervlaktetemperatuur niet meer dan 2° C 
boven het pre-industriële niveau uitstijgen. 
Uit het vierde evaluatieverslag van het 
IPCC blijkt dat, als men dit doel wil 
bereiken, de mondiale emissies van 
broeikasgassen na 2020 niet verder mogen 
stijgen. Tijdens zijn vergadering van 8-9 
maart 2007 heeft de Europese Raad het 
vaste voornemen uitgesproken om de totale 
emissies van broeikasgassen door de 
Gemeenschap tegen 2020 met ten minste 
20% te doen dalen ten opzichte van 1990, 
en met 30% mits de andere ontwikkelde 
landen zich verbinden tot een vergelijkbare 
emissiebeperking en de economisch meer 
gevorderde ontwikkelingslanden een 
bijdrage leveren die in verhouding staat tot 
hun capaciteiten. Tijdens zijn bijeenkomst 
van 15 maart 2010 heeft de Raad van
ministers van Milieuzaken van de 
Europese Unie bevestigd dat hij de 
doelstelling steunt om de emissies tegen 
2050 met 80-95% te verminderen ten 
opzichte van het niveau van 1990.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk om in de wetgeving te verwijzen naar de bredere context van de 
klimaatdoelstellingen van de EU. Hier wordt verwezen naar de bijeenkomst van de Europese 
Raad van 21 maart 2009, waar deze doelstellingen werden bekrachtigd.

Amendement 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het koolstofvrij maken van de 
vervoersector verdient derhalve prioriteit 
en moet worden nagestreefd, teneinde de 
doelstelling van de EU te kunnen 
verwezenlijken om de emissies tegen 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van het niveau van 1990.

Or. en

Amendement 19
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De steeds grotere verkeersdichtheid 
en de toenemende gevaren en overlast die 
daaruit voortvloeien, stellen alle lidstaten 
voor ernstige verkeersveiligheids- en 
milieuproblemen.

Or. en

Motivering

Het algemene effect van de toenemende verkeersdichtheid moet in een breder perspectief 
worden geplaatst. Het wegvervoer heeft tal van negatieve gevolgen voor de samenleving, 
waaronder ongelukken en gezondheidskosten die worden veroorzaakt door vervuiling en 
lawaai, maar ook klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door 
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voertuigen, en natuurlijk verkeersopstoppingen. 

Amendement 20
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De steeds grotere verkeersdichtheid 
en de toenemende gevaren en overlast die 
daaruit voortvloeien, stellen alle lidstaten 
voor ernstige problemen op het gebied van 
verkeersveiligheid en milieu-
klimaatbescherming.

Or. de

Motivering

Door de toepassing van snelheidsbegrenzers is het mogelijk om de uitstoot van CO2 op 
kostenefficiënte wijze te verminderen en tegelijkertijd de veiligheidssituatie op de Europese 
wegen te verbeteren. Snelheidsbegrenzers kunnen tegen zeer geringe kosten in nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen worden ingebouwd. Een studie uit Groot-Brittannië heeft aangetoond dat 
het aantal ongevallen waarbij bedrijfsvoertuigen met snelheidsbegrenzers waren betrokken, 
tussen 1993 en 2005 met 26% is teruggelopen.

Amendement 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met het oog op de bevordering van 
het concurrentievermogen van de 
Europese automobielindustrie dient ter 
verwezenlijking van de CO2-streefdoelen 
vooral te worden gekozen voor prikkels 
zoals de erkenning van eco-innovaties en 
de toekenning van superkredieten, in 
plaats van voor verbodsregels en sancties.
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Or. de

Motivering

Lichte bedrijfsvoertuigen worden voornamelijk door zakelijke klanten aangeschaft. Voor hen 
is het brandstofverbruik een essentieel criterium bij hun beslissing over de aankoop.

Amendement 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In die mededelingen werd een 
geïntegreerde aanpak voorgesteld om de 
communautaire doelstelling van gemiddeld 
120 g CO2/km voor nieuwe in de 
Gemeenschap ingeschreven personenauto's 
tegen 2012 te halen door de nadruk te 
leggen op een verplichte vermindering van 
de CO2-emissies van nieuwe auto's tot 
gemiddeld 130 g CO2/km dankzij 
verbeteringen van de motortechnologie, en 
een aanvullende vermindering van 10 g 
CO2/km, of gelijkwaardig indien technisch 
noodzakelijk, door andere technologische 
verbeteringen, zoals een verbetering van de 
brandstofefficiëntie van lichte 
bedrijfsvoertuigen.

(5) In die mededelingen werd een 
geïntegreerde aanpak voorgesteld om de 
communautaire doelstelling van gemiddeld 
120 g CO2/km voor nieuwe in de 
Gemeenschap ingeschreven personenauto's 
tegen 2012 te halen door de nadruk te 
leggen op een verplichte vermindering van 
de CO2-emissies van nieuwe auto's tot 
gemiddeld 130 g CO2/km dankzij 
verbeteringen van de motortechnologie, en 
een aanvullende vermindering van 10 g 
CO2/km, of gelijkwaardig indien technisch
noodzakelijk, door andere technologische 
verbeteringen, zoals een verbetering van de 
brandstofefficiëntie, die zullen worden 
uitgebreid tot andere voertuigtypen, 
waaronder lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

Zoals duidelijk geformuleerd wordt in overweging 16 van Verordening (EG) 661/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad moet de Europese Commissie onderzoeken of het 
haalbaar is de verplichte installatie van enkele beschikbare geavanceerde technologieën uit te 
breiden naar andere voertuigcategorieën, inclusief lichte bedrijfsvoertuigen.
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Amendement 23
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In reclame voor een voertuig dat 
onder deze verordening valt en waarin 
technische specificaties, 
energiegerelateerde informatie of 
informatie over de prijs worden vermeld, 
wordt eindgebruikers de nodige 
informatie verstrekt over de 
energieprestaties van het voertuig.

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang dat klanten, met name kmo's, informatie krijgen over de 
energieprestaties van het lichte bedrijfsvoertuig dat zij willen kopen. De formulering is 
gebaseerd op de tekst die is overeengekomen bij de herschikking van de richtlijn inzake de 
energie-etikettering, onder toevoeging van "technische specificaties", die vaak in advertenties 
voor lichte bedrijfsvoertuigen worden vermeld.

Amendement 24
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Gezien de zeer hoge onderzoeks-, 
ontwikkelings- en productiekosten per 
eenheid van de vroege generaties 
technologieën voor voertuigen met zeer 
lage CO2-uitstoot die na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
de markt zullen worden gebracht, beoogt 
deze verordening de invoering op de 
Gemeenschapsmarkt van voertuigen met 
uitzonderlijk lage CO2-uitstoot in de eerste 
stadia van hun commercialisering op 
voorlopige basis te bespoedigen en te 

Schrappen
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faciliteren.

Or. de

Motivering

Uit een onlangs gepubliceerde studie blijkt dat zogenoemde superkredieten uiteindelijk tot een 
hoger olieverbruik leiden aangezien de besparingen van de zuinige voertuigen teniet worden 
gedaan door voertuigen met een bijzonder hoog brandstofverbruik. Dat werkt averechts en 
leidt noch tot brandstofbesparingen noch tot een vermindering van de CO2-uitstoot.

Amendement 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Gezien de zeer hoge onderzoeks-, 
ontwikkelings- en productiekosten per 
eenheid van de vroege generaties 
technologieën voor voertuigen met zeer 
lage CO2-uitstoot die na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
de markt zullen worden gebracht, beoogt 
deze verordening de invoering op de 
Gemeenschapsmarkt van voertuigen met 
uitzonderlijk lage CO2-uitstoot in de eerste 
stadia van hun commercialisering op 
voorlopige basis te bespoedigen en te 
faciliteren.

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Opdat kopers van lichte 
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bedrijfsvoertuigen over de nodige 
informatie voor hun aankoopbeslissing 
beschikken, dienen de producenten 
potentiële klanten informatie over de CO2-
uitstoot en het brandstofverbruik van 
lichte bedrijfsvoertuigen te verstrekken.

Or. de

Motivering

Lichte bedrijfsvoertuigen worden voornamelijk door zakelijke klanten aangeschaft. Voor hen 
is het brandstofverbruik een essentieel criterium bij hun beslissing over de aankoop.

Amendement 27
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Richtlijn 1999/94/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
december 1999 heeft betrekking op de 
beschikbaarheid van 
consumenteninformatie over het 
brandstofverbruik en de CO2 -uitstoot bij 
het op de markt brengen van nieuwe 
personenauto's. De Commissie is 
voornemens op korte termijn voorstellen 
in te dienen om deze richtlijn bij te 
werken. De verplichting om dergelijke 
informatie te verstrekken moet daarbij 
worden uitgebreid tot bestelwagens en 
lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat consumenten en zakelijke gebruikers informatie wordt 
verstrekt over het brandstofverbruik en de CO2 –uitstoot van voertuigen die zij eventueel 
willen kopen. De fabrikanten van bedrijfsvoertuigen moeten worden aangespoord om op basis 
van deze criteria met elkaar te concurreren.
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Amendement 28
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2014 en 2016 
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Om de overgang te vergemakkelijken moet 
deze bepaling worden ingevoerd met een 
emissiedoelstelling van 175 g CO2/km 
vanaf 2012 en een emissiedoelstelling van 
160 g CO2/km vanaf 2015.

Or. de

Motivering

Nieuwe modellen van de fabrikanten tonen aan dat lichte bedrijfsvoertuigen nu al bijna onder 
de 175 g CO2/km kunnen blijven. Daarom is het mogelijk dat de fabrikanten in 2012 een 
gemiddeld emissieniveau van 175 g CO2/km en in 2015 een niveau van 160 g CO2/km halen.

Amendement 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2014 en 2016
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2018
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met het amendement op artikel 4. Een langere voorbereidingstijd 
en een geleidelijke invoeringsperiode zijn nodig in verband met de langere ontwikkelings- en 
productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen.

Amendement 30
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
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krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2014 en 2016
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2018
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de
overgangsperiode.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met het amendement op artikel 4. Een langere voorbereidingstijd 
en een geleidelijke invoeringsperiode zijn nodig in verband met de langere ontwikkelings- en 
productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen.

Amendement 31
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
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worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2014 en 2016
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2018
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met het amendement op artikel 4. Een langere voorbereidingstijd 
en een geleidelijke invoeringsperiode zijn nodig in verband met de langere ontwikkelings- en 
productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen.

Amendement 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2014 en 2016
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2013 en 2015
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
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overgangsperiode. overgangsperiode.

Or. en

Motivering

De verordening moet in overeenstemming worden gebracht met de verordening inzake de 
CO2-uitstoot van personenauto's, die in 2015 in werking treedt.

Amendement 33
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2014 en 2016
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2018
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met het amendement op artikel 4. Een langere voorbereidingstijd 
en een geleidelijke invoeringsperiode zijn nodig in verband met de langere ontwikkelings- en 
productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen.
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Amendement 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2014 en 2016
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode. 

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2017
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. 

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productiecyclus van lichte bedrijfsvoertuigen dient de geleidelijke 
invoering in 2015 te beginnen, aangezien voertuigen die in 2014 zullen worden verkocht, nu 
reeds worden ontwikkeld of geproduceerd.

Amendement 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te garanderen dat de 
doelstellingen een duidelijke weergave zijn 
van de bijzondere kenmerken van 
fabrikanten van kleine aantallen en niche-
fabrikanten en in overeenstemming zijn 
met het reductiepotentieel van de 
desbetreffende fabrikant, moeten 
alternatieve emissiereductiedoelstellingen 
worden vastgesteld, rekening houdend met 
het technologische potentieel van de 
voertuigen van een bepaalde fabrikant om 
hun specifieke CO2-emissies terug te 
dringen en overeenkomstig de kenmerken 
van de desbetreffende marktsegmenten. 
Deze afwijking moet in beschouwing 
worden genomen in het kader van de 
toetsing van de specifieke 
emissiedoelstellingen van bijlage I, die 
uiterlijk begin 2013 voltooid moet zijn.

(14) Om te garanderen dat de 
doelstellingen een duidelijke weergave zijn 
van de bijzondere kenmerken van 
fabrikanten van kleine aantallen en niche-
fabrikanten en in overeenstemming zijn 
met het reductiepotentieel van de 
desbetreffende fabrikant, moeten 
alternatieve emissiereductiedoelstellingen 
worden vastgesteld, rekening houdend met 
het technologische potentieel van de 
voertuigen van een bepaalde fabrikant om 
hun specifieke CO2-emissies terug te 
dringen en overeenkomstig de kenmerken 
van de desbetreffende marktsegmenten. 
Deze afwijking moet in beschouwing 
worden genomen in het kader van de 
toetsing van de specifieke 
emissiedoelstellingen van bijlage I, die 
uiterlijk begin 2014 voltooid moet zijn.

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productiecyclus van lichte bedrijfsvoertuigen dient de geleidelijke 
invoering in 2015 te beginnen, aangezien voertuigen die in 2014 zullen worden verkocht, nu 
reeds worden ontwikkeld of geproduceerd. Dienovereenkomstig moet de toetsing van de 
specifieke emissiedoelstellingen uiterlijk begin 2014 zijn afgerond.

Amendement 36
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de communautaire strategie ter 
beperking van de CO2-emissies van 
personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen is een geïntegreerde 
benadering vastgesteld om de 
communautaire doelstelling van 

Schrappen
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120 g CO2/km tegen 2012 te 
verwezenlijken, en is ook op langere 
termijn een visie op verdere 
emissiebeperkingen uiteengezet. 
Verordening (EG) nr. 443/2009 
onderschrijft deze langetermijnvisie door 
een doelstelling van gemiddeld 
95 g CO2/km voor nieuwe auto's vast te 
stellen. Om de samenhang met die 
benadering te garanderen en de auto-
industrie planningszekerheid te bieden, 
moet een langetermijndoelstelling voor 
specifieke CO2-emissies van lichte 
bedrijfsvoertuigen in 2020 worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Gezien de hogere kosten die gemoeid zijn met de vermindering van de CO2-uitstoot van lichte 
bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen en gezien de langere 
ontwikkelings- en productiecycli is het niet realistisch om aan te nemen dat de 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km in 2020 kan worden verwezenlijkt. Deze 
doelstelling zou tot een verhoging van de verkoopprijs met meer dan 5000 euro en tot het 
verdwijnen van bepaalde voertuigklassen (zoals klasse III) leiden. Uit de eerste studie die in 
opdracht van de Commissie is uitgevoerd kwam naar voren dat een waarde van 160 g 
CO2/km een ambitieus maar haalbaar streefdoel zou zijn wat betreft de vermindering van de 
CO2-uitstoot.

Amendement 37
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de communautaire strategie ter 
beperking van de CO2-emissies van 
personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen is een geïntegreerde 
benadering vastgesteld om de 
communautaire doelstelling van 
120 g CO2/km tegen 2012 te 
verwezenlijken, en is ook op langere 

Schrappen
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termijn een visie op verdere 
emissiebeperkingen uiteengezet. 
Verordening (EG) nr. 443/2009 
onderschrijft deze langetermijnvisie door 
een doelstelling van gemiddeld 
95 g CO2/km voor nieuwe auto's vast te 
stellen. Om de samenhang met die 
benadering te garanderen en de auto-
industrie planningszekerheid te bieden, 
moet een langetermijndoelstelling voor 
specifieke CO2-emissies van lichte 
bedrijfsvoertuigen in 2020 worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Amendement 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de communautaire strategie ter 
beperking van de CO2-emissies van 
personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen 
is een geïntegreerde benadering vastgesteld
om de communautaire doelstelling van 
120 g CO2/km tegen 2012 te 
verwezenlijken, en is ook op langere 
termijn een visie op verdere 
emissiebeperkingen uiteengezet. 

(15) In de communautaire strategie ter 
beperking van de CO2-emissies van 
personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen 
is een geïntegreerde benadering vastgesteld 
om de communautaire doelstelling van 
120 g CO2/km tegen 2012 te 
verwezenlijken, en is ook op langere 
termijn een visie op verdere 
emissiebeperkingen uiteengezet. 
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Verordening (EG) nr. 443/2009 
onderschrijft deze langetermijnvisie door 
een doelstelling van gemiddeld 
95 g CO2/km voor nieuwe auto's vast te 
stellen. Om de samenhang met die 
benadering te garanderen en de auto-
industrie planningszekerheid te bieden, 
moet een langetermijndoelstelling voor 
specifieke CO2-emissies van lichte 
bedrijfsvoertuigen in 2020 worden 
vastgesteld.

Verordening (EG) nr. 443/2009 
onderschrijft deze langetermijnvisie door 
een doelstelling van gemiddeld 
95 g CO2/km voor nieuwe auto's vast te 
stellen. Om de samenhang met die 
benadering te garanderen en de auto-
industrie planningszekerheid te bieden, 
moeten langetermijndoelstellingen voor 
specifieke CO2-emissies van lichte 
bedrijfsvoertuigen in 2020 en 2025 worden 
vastgesteld.

Or. de

Motivering

Voor 2020 en 2025 moeten gefaseerde langetermijndoelstellingen worden vastgesteld. 
Hierdoor kunnen fabrikanten beter plannen en wordt de CO2-uitstoot van lichte 
bedrijfsvoertuigen stapsgewijs verminderd.

Amendement 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli 

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de communautaire strategie ter 
beperking van de CO2-emissies van 
personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen is een geïntegreerde 
benadering vastgesteld om de 
communautaire doelstelling van 120 
g CO2/km tegen 2012 te verwezenlijken, 
en is ook op langere termijn een visie op 
verdere emissiebeperkingen uiteengezet. 
Verordening (EG) nr. 443/2009 
onderschrijft deze langetermijnvisie door 
een doelstelling van gemiddeld 95 
g CO2/km voor nieuwe auto's vast te 
stellen. Om de samenhang met die 
benadering te garanderen en de auto-
industrie planningszekerheid te bieden, 
moet een langetermijndoelstelling voor 

Schrappen
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specifieke CO2-emissies van lichte 
bedrijfsvoertuigen in 2020 worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Gezien de hogere kosten die gemoeid zijn met de vermindering van de CO2-uitstoot van lichte 
bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen en gezien de langere 
ontwikkelings- en productiecycli is het niet realistisch om aan te nemen dat de 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km in 2020 kan worden verwezenlijkt. Deze 
doelstelling zou tot een verhoging van de verkoopprijs met meer dan 5000 euro en tot het 
verdwijnen van bepaalde voertuigklassen (zoals klasse III) leiden. Uit de eerste studie die in 
opdracht van de Commissie is uitgevoerd kwam naar voren dat een waarde van 160 g 
CO2/km een ambitieus maar haalbaar streefdoel zou zijn wat betreft de vermindering van de 
CO2-uitstoot.

Amendement 40
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Om een optimaal effect te 
verkrijgen van de ambitieuze CO2-
doelstelling voor voertuigen, moet de 
consument toegang worden gegarandeerd 
tot objectieve en precieze informatie over 
de emissie en het brandstofverbruik van 
voertuigen op een manier die 
representatief is voor normaal gebruik 
van het voertuig. De Commissie moet 
daarom onderzoeken in hoeverre de 
testcriteria voor het meten van het 
brandstofverbruik van personenauto's en 
lichte bedrijfsvoertuigen, volgens 
Verordening (EG) Nr. 715/2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen, zodanig kunnen 
worden herzien dat het gemeten 
brandstofverbruik van voertuigen een 
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volledig overzicht geeft van het verbruik 
bij normaal gebruik in het verkeer.

Or. en

Amendement 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2014 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2015 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productiecyclus van lichte bedrijfsvoertuigen dient de geleidelijke 
invoering in 2015 te beginnen, aangezien voertuigen die in 2014 zullen worden verkocht, nu 
reeds worden ontwikkeld of geproduceerd. Dienovereenkomstig dient de bijdrage voor 
overtollige emissies pas vanaf 1 januari 2005 te worden betaald.
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Amendement 42
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2014 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2012 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

De verordening moet reeds in 2012 in werking treden, zoals in 2007 voorgesteld door de 
Commissie en de Raad.

Amendement 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
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die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2014 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2013 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

De verordening moet in overeenstemming worden gebracht met de verordening inzake de 
CO2-uitstoot van personenauto's, die in 2015 in werking treedt.

Amendement 44
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2014 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2015 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
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Europese Unie. Europese Unie.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, als voorgesteld voor lichte bedrijfsvoertuigen en 
toegepast in de personenvoertuigenverordening, zijn volkomen disproportioneel en volstrekt 
niet vergelijkbaar met andere sectoren. Ze zouden zeer schadelijk zijn voor de industrie 
omdat ze de concurrentiepositie en de rentabiliteit ondermijnen. De huidige bijdrage voor 
overtollige emissies zou equivalent zijn aan 480€/t in 2015, terwijl vergelijking met andere 
sectoren het volgende laat zien: voor de EU-regeling voor de emissiehandel (ETS): 15€/t, 
extra ETS-boete:100€/t (in geval van niet-naleving), en de groene openbare 
aanbestedingsrichtlijn: 30-40€/t (externe levensduurkosten voor CO2).

Amendement 45
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2014 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2014 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. Het 
niveau van de bijdrage moet een 
afspiegeling vormen van de marginale 
kosten die zijn gemoeid met de naleving 
van de in bijlage I vastgestelde CO2-
reductiedoestellingen, zodat de fabrikanten
een economische prikkel zouden 
ondervinden om aan hun doelstellingen 
voldoen. De bijdragen voor overtollige 
emissies vloeien terug naar de algemene 
begroting van de Europese Unie.

Or. en
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Motivering

De bijdrage voor overtollige emissies moet een afspiegeling vormen van de marginale 
nalevingskosten. Uit een analyse van het Britse ministerie van Verkeer kwam naar voren dat 
het voorgestelde boetestelsel ertoe zou leiden dat de fabrikanten hun doelstelling met een 
aantal gram zouden overschrijden, omdat het uit economisch oogpunt voordeliger zou zijn om 
een boete te betalen dan om in de emissieverminderingen te investeren die voor een volledige 
naleving noodzakelijk zouden zijn.

Amendement 46
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari
2014 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari
2015 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

De voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn volkomen disproportioneel en 
volstrekt niet vergelijkbaar met andere sectoren. Ze zouden zeer schadelijk zijn voor de 
industrie omdat ze de concurrentiepositie en de rentabiliteit ondermijnen. De door de 
Commissie voorgestelde bijdrage voor overtollige emissies zou equivalent zijn aan 480€/t in 
2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-regeling voor de emissiehandel (ETS) vallen 
15€/t betalen, plus een eventuele extra ETS-boete van 100€/t in geval van niet-naleving; in de 
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groene openbare aanbestedingsrichtlijn is inmiddels een CO2-prijs van 30-40€/t vastgesteld 
(externe levensduurkosten voor CO2).

Amendement 47
Peter Van Dalen

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Lidstaten moeten de productie en 
het gebruik van reeds ontwikkelde 
elektrische lichte bedrijfsvoertuigen, die 
voldoen aan de emissienormen zoals in 
deze verordening vermeld, voldoende 
blijven stimuleren met prijsprikkels zoals 
gunstige fiscale voorwaarden.

Or. nl

Motivering

Er zijn momenteel in Europa al lichte bedrijfsauto's in ontwikkeling die ruimschoots aan de in 
deze Verordening genoemde emissienormen voldoen. Wanneer de ontwikkeling en het gebruik 
van deze bedrijfsauto's voldoende door de lidstaten wordt gestimuleerd door middel van 
prijsprikkels kunnen de milieudoelstellingen van deze Verordening eerder worden gehaald. 
De lidstaten moeten daarom worden opgeroepen voldoende middelen vrij te maken voor het 
ontwikkelen van deze prijsprikkels.

Amendement 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De installatie van 
snelheidsbegrenzers zal de fabrikanten 
ertoe stimuleren motoren voor hun 
voertuigen te ontwerpen die beter geschikt 
zijn voor het beoogde doel, waardoor het 
brandstofverbruik en de kosten voor 
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ondernemingen zullen worden verlaagd. 

Or. en

Motivering

Het brandstofrendement van bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen is in de periode 2000-
2007 afgenomen, wat tot hogere bedrijfskosten voor zakelijke gebruikers heeft geleid. Om de 
EU2020 -doelstellingen inzake het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te kunnen 
verwezenlijken, is het van essentieel belang dat onnodige vervoerkosten worden verminderd. 
Bedrijfsvoertuigen moeten worden uitgerust met motoren die zijn aangepast aan het beoogde 
doel, en niet met te zware motoren die gericht zijn op hoge snelheden op de snelweg.

Amendement 49
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De installatie en het gebruik van 
snelheidsbegrenzers in voertuigen van 
categorie N3 is een zeer nuttige en 
efficiënte maatregel gebleken. Derhalve 
dienen dergelijke apparaten ook in 
voertuigen van categorie N1 te worden 
toegepast.

Or. de

Amendement 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De positieve effecten van 
snelheidsbegrenzers voor het milieu en 
het energieverbruik, de slijtage van motor 
en banden, alsmede de verkeersveiligheid 
zullen ertoe bijdragen de doelstellingen 
van deze verordening te verwezenlijken.
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Or. en

Motivering

"Slimme" snelheidsbegrenzers hebben zowel directe als indirecte gevolgen voor het 
brandstofverbruik. Een direct gevolg is dat bij een lagere snelheid minder brandstof wordt 
verbruikt. De begrenzing van de maximumsnelheid heeft indirect tot gevolg dat een optimale 
afstemming van het aandrijfsysteem op de specifieke snelheid mogelijk wordt, waardoor de 
emissies verder kunnen worden gereduceerd. De CO2-uitstoot neemt zowel in dynamische 
verkeerssituaties (stop-and-go verkeer) en bij snelheden van meer dan 120 km per uur sterk 
toe. Naar schatting kan de CO2-uitstoot met behulp van slimme snelheidsbegrenzers 
maximaal met 15% worden verminderd.

Amendement 51
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De positieve effecten van 
snelheidsbegrenzers voor het milieu en 
het energieverbruik, een geringere slijtage 
van motor en banden, de vermindering 
van lawaai en overlast alsmede de hogere 
verkeersveiligheid zullen veel groter 
worden als deze apparaten algemeen 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Rijden met hoge snelheid is een van de belangrijkste factoren die overal in Europa bijdragen 
tot het ontstaan van dodelijke ongelukken. De plotselinge trend van hogere snelheden in het 
wegvervoer heeft niet alleen tot een grotere vraag, maar ook tot een hoger brandstofverbruik, 
meer CO2-uitstoot, meer lawaai en veiligheidsproblemen geleid. Snelheidsbegrenzers zijn 
daarom zowel uit milieuoogpunt als uit economisch en veiligheidsoogpunt zinvol. 
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Amendement 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De snelheid van wegvoertuigen heeft 
een grote invloed op hun brandstofverbruik 
en CO2-emissies. Aangezien de snelheid 
van lichte bedrijfsvoertuigen niet is 
begrensd, is het mogelijk dat topsnelheid 
een concurrentiefactor wordt, hetgeen tot 
te grote motoren en de daarmee 
samenhangende inefficiëntie in tragere 
gebruiksomstandigheden kan leiden.
Daarom moet worden nagegaan of het 
toepassingsgebied van Richtlijn 92/6/EEG 
van de Raad betreffende de installatie en 
het gebruik, in de Gemeenschap, van 
snelheidsbegrenzers in bepaalde 
categorieën motorvoertuigen kan worden 
uitgebreid tot de onder deze verordening 
vallende lichte bedrijfsvoertuigen.

24) De snelheid van wegvoertuigen is 
mede bepalend voor hun brandstofverbruik 
en CO2-emissies. In overeenstemming met 
het beginsel om bij de vermindering van 
de CO2-uitstoot sterker gebruik te maken 
van markteconomische prikkels in plaats 
van verbodsregels, kan een vrijwillige 
regeling waarbij de fabrikanten in ruil 
voor de installatie van 
snelheidsbegrenzers bepaalde kredieten 
voor de daardoor bereikte reductie van 
CO2-emissies worden toegekend, 
bijdragen tot de bevordering van een
zuiniger en milieuvriendelijker 
wagenpark van lichte bedrijfsvoertuigen
in de Unie. Vooraf moet echter dringend 
langs wetenschappelijke weg worden 
nagegaan of de CO2-emissies door de 
installatie van snelheidsbegrenzers in 
significante mate kunnen worden 
verminderd en of het toepassingsgebied 
van Richtlijn 92/6/EEG van de Raad 
betreffende de installatie en het gebruik, in 
de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers 
in bepaalde categorieën motorvoertuigen 
eventueel tot de onder deze verordening 
vallende lichte bedrijfsvoertuigen kan 
worden uitgebreid in het kader van een 
vrijwillig systeem met een desbetreffend 
bonussysteem.

Or. de

Motivering

De installatie van snelheidsbegrenzers dient alleen op vrijwillige basis in combinatie met de 
nodige prikkels plaats te vinden, en alleen op voorwaarde dat wetenschappelijk is aangetoond 
dat de CO2-emissies met behulp van snelheidsbegrenzers significant kunnen worden 
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teruggebracht.

Amendement 53
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De snelheid van wegvoertuigen heeft 
een grote invloed op hun brandstofverbruik 
en CO2-emissies. Aangezien de snelheid 
van lichte bedrijfsvoertuigen niet is 
begrensd, is het mogelijk dat topsnelheid 
een concurrentiefactor wordt, hetgeen tot te 
grote motoren en de daarmee 
samenhangende inefficiëntie in tragere 
gebruiksomstandigheden kan leiden. 
Daarom moet worden nagegaan of het 
toepassingsgebied van Richtlijn 92/6/EEG 
van de Raad betreffende de installatie en 
het gebruik, in de Gemeenschap, van 
snelheidsbegrenzers in bepaalde 
categorieën motorvoertuigen kan worden 
uitgebreid tot de onder deze verordening 
vallende lichte bedrijfsvoertuigen.

24) De snelheid van wegvoertuigen heeft 
een grote invloed op hun brandstofverbruik 
en CO2-emissies. Aangezien de snelheid 
van lichte bedrijfsvoertuigen niet is 
begrensd, is het mogelijk dat topsnelheid 
een concurrentiefactor wordt, hetgeen tot te 
grote motoren en de daarmee 
samenhangende inefficiëntie in tragere 
gebruiksomstandigheden kan leiden. 
Daarom moet het toepassingsgebied van 
Richtlijn 92/6/EEG van de Raad 
betreffende de installatie en het gebruik, in 
de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers 
in bepaalde categorieën motorvoertuigen 
worden uitgebreid tot de onder deze 
verordening vallende lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Or. de

Motivering

Voor alle andere categorieën bedrijfsvoertuigen zijn reeds snelheidsbegrenzers ingevoerd. 
Technisch is dit geen probleem, en met de installatie zijn ook geen noemenswaardige kosten 
gemoeid. De fabrikanten worden erdoor gestimuleerd om kleinere en efficiëntere motoren te 
produceren die minder CO2-emissies veroorzaken.

Amendement 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De snelheid van wegvoertuigen heeft 
een grote invloed op hun brandstofverbruik 
en CO2-emissies. Aangezien de snelheid 
van lichte bedrijfsvoertuigen niet is 
begrensd, is het mogelijk dat topsnelheid 
een concurrentiefactor wordt, hetgeen tot te 
grote motoren en de daarmee 
samenhangende inefficiëntie in tragere 
gebruiksomstandigheden kan leiden. 
Daarom moet worden nagegaan of het 
toepassingsgebied van Richtlijn 92/6/EEG 
van de Raad betreffende de installatie en 
het gebruik, in de Gemeenschap, van 
snelheidsbegrenzers in bepaalde 
categorieën motorvoertuigen kan worden 
uitgebreid tot de onder deze verordening 
vallende lichte bedrijfsvoertuigen.

24) De snelheid van wegvoertuigen heeft 
een grote invloed op hun brandstofverbruik 
en CO2-emissies. Aangezien de snelheid 
van lichte bedrijfsvoertuigen niet is 
begrensd, is het mogelijk dat topsnelheid 
een concurrentiefactor wordt, hetgeen tot te 
grote motoren en de daarmee 
samenhangende inefficiëntie in tragere 
gebruiksomstandigheden kan leiden. 
Daarom moet het toepassingsgebied van 
Richtlijn 92/6/EEG van de Raad 
betreffende de installatie en het gebruik, in 
de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers 
in bepaalde categorieën motorvoertuigen 
worden uitgebreid tot de onder deze 
verordening vallende lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 55
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2012 hoogstens 
175 g/km en vanaf 2015 hoogstens 
160 g/km mogen bedragen; deze 
doelstelling moet worden bereikt door 
verbeteringen van de voertuigtechnologie, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan, en door 
innoverende technologieën.
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Or. de

Motivering

Nieuwe modellen van de fabrikanten tonen aan dat lichte bedrijfsvoertuigen nu al bijna onder 
de 175 g CO2/km kunnen blijven. Daarom is het mogelijk dat de fabrikanten in 2012 een 
gemiddeld emissieniveau van 175 g CO2/km en in 2015 een niveau van 160 g CO2/km halen.

Amendement 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 160 g/km
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

Or. en

Motivering

Teneinde de EU2020-doelstellingen te kunnen halen is het van essentieel belang om de 
brandstofefficiëntie van bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen te verbeteren om zo de 
vervoerkosten voor het bedrijfsleven te verminderen. De maatregelen ter verbetering van de 
brandstofefficiëntie en ter vermindering van de CO2-uitstoot zijn in feite identiek. De 
voertuigfabrikanten hebben officieel verklaard dat het streefdoel van de Commissie voor 2016 
een "uitdaging" betekent, maar hebben in besloten kring te kennen gegeven dat de 
doelstelling aanzienlijk ambitieuzer had kunnen uitvallen.
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Amendement 57
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 160 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

Or. en

Motivering

In plaats van op 175 g CO2/km moet het streefniveau van deze verordening op 160 g CO2/km 
worden vastgesteld teneinde in het vervoer snellere verbeteringen van de efficiëntie en CO2-
reducties te stimuleren. De Europese Commissie heeft dit streefdoel voor 2015 voorgesteld in 
het kader van de strategie om de CO2-uitstoot van lichte voertuigen terug te dringen. De 
ontwikkelingen met betrekking tot personenauto's laten zien dat een vermindering van 14% 
ten opzichte van het niveau van 2007 kan worden bereikt, rekening houdend met het feit dat 
alle grote fabrikanten van lichte bedrijfsvoertuigen ook personenauto's produceren.

Amendement 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
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vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 160 g/km
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

Or. en

Motivering

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission's proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Amendement 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 165 g/km
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
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daarvan, en door innoverende 
technologieën.

daarvan, en door innoverende 
technologieën.

Or. en

Motivering

Om het potentieel van kostenbesparingen door de vermindering van de CO2-uitstoot beter te 
benutten, dient de doelstelling voor 2014 te worden vastgesteld op 165 g CO2/km.

Amendement 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze verordening vormt een 
onderdeel van de aanvullende 
maatregelen die in het geïntegreerd beleid 
van de Gemeenschap worden genoemd.

Or. en

Motivering

Met dit voorstel zet de Commissie het in 2007 begonnen regelgevingsproces voort dat erop is 
gericht het klimaateffect van het wegverkeer aan te pakken. De verordening behelst een van 
de technologische verbeteringen die in COM(2007) 19 definitief worden opgesomd.

Amendement 61
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 

2. In deze verordening wordt een
doelstelling bepaald van een gemiddelde 
emissie van 160 g CO2/km voor nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2020, 
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CO2/km bedraagt. overeenkomstig artikel 12, lid 4.

In deze verordening wordt een doelstelling 
bepaald van een gemiddelde emissie van 
145 g CO2/km voor nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2025, 
overeenkomstig artikel 12, lid 5.

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Amendement 62
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening wordt een
doelstelling bepaald van een gemiddelde 
emissie van 160 g CO2/km voor nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2020, 
overeenkomstig artikel 12, lid 4.

In deze verordening wordt een doelstelling 
bepaald van een gemiddelde emissie van 
145 g CO2/km voor nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2025, 
overeenkomstig artikel 12, lid 5.

Or. en
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Motivering

Gezien de hogere kosten die gemoeid zijn met de vermindering van de CO2-uitstoot van lichte 
bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen en gezien de langere 
ontwikkelings- en productiecycli is het niet realistisch om aan te nemen dat de 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km in 2020 kan worden verwezenlijkt. Deze 
doelstelling zou tot een verhoging van de verkoopprijs met meer dan 5000 euro en tot het 
verdwijnen van bepaalde voertuigklassen (zoals klasse III) leiden. Uit de eerste studie die in 
opdracht van de Commissie is uitgevoerd kwam naar voren dat een waarde van 160 g 
CO2/km een ambitieus maar haalbaar streefdoel zou zijn wat betreft de vermindering van de 
CO2-uitstoot.

Amendement 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening wordt een
doelstelling bepaald van een gemiddelde 
emissie van 160 g CO2/km voor nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2020, 
overeenkomstig artikel 12, lid 4.

In deze verordening wordt een doelstelling 
bepaald van een gemiddelde emissie van 
145 g CO2/km voor nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2025, 
overeenkomstig artikel 12, lid 5.

Or. en

Motivering

Gezien de hogere kosten die gemoeid zijn met de vermindering van de CO2-uitstoot van lichte 
bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen en gezien de langere 
ontwikkelings- en productiecycli is het niet realistisch om aan te nemen dat de 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km in 2020 kan worden verwezenlijkt. Deze 
doelstelling zou tot een verhoging van de verkoopprijs met meer dan 5000 euro en tot het 
verdwijnen van bepaalde voertuigklassen (zoals klasse III) leiden. Uit de eerste studie die in 
opdracht van de Commissie is uitgevoerd kwam naar voren dat een waarde van 160 g 
CO2/km een ambitieus maar haalbaar streefdoel zou zijn wat betreft de vermindering van de 
CO2-uitstoot.
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Amendement 64
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening wordt een
doelstelling bepaald van een gemiddelde 
emissie van 160 g CO2/km voor nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2020, 
overeenkomstig artikel 12, lid 4.

In deze verordening wordt een doelstelling 
bepaald van een gemiddelde emissie van 
145 g CO2/km voor nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2025, 
overeenkomstig artikel 12, lid 5.

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle.

Amendement 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 160 g 
CO2/km bedraagt, voor zover de 
Commissie in het kader van de evaluatie
overeenkomstig artikel 12, lid 4, heeft 
bevestigd dat deze doelstelling haalbaar is.

Or. de

Motivering

Voor 2020 en 2025 moeten gefaseerde langetermijndoelstellingen worden vastgesteld om in 
overgangstermijnen voor fabrikanten, een continue implementatie van innovatieve en zuinige 
technologieën, de stapsgewijze vermindering van de CO2-emissies van lichte 
bedrijfsvoertuigen en planbaarheid voor de lange termijn te voorzien. Vóór de definitieve 
vaststelling van de nieuwe doelstellingen moet worden nagegaan of zij haalbaar zijn.

Amendement 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
CO2-emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 125 g/km
bedraagt; deze doelstelling moet worden 
bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan.

Or. en
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Motivering

Een doelstelling van 125 g/km voor 2020 is technisch en economisch gezien haalbaar en zou 
voor de consument een netto brandstofbesparing opleveren.

Amendement 67
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
CO2-emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 125 g/km
bedraagt; deze doelstelling moet worden 
bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan.

Or. de

Motivering

Lichte bedrijfsvoertuigen moet aan even ambitieuze reductiedoelstellingen voldoen als 
personenauto's. De doelstelling van 125 g CO2/km komt neer op een vermindering van 38% 
en benadert derhalve die voor personenauto's (ca. 40%).

Amendement 68
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
CO2-emissies van in de Unie ingeschreven 
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ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 
2020 160 g CO2/km bedraagt, voor zover 
de haalbaarheid van deze doelstelling is 
bevestigd overeenkomstig artikel 12, lid 4.

Or. en

Motivering

Op grond van de langere ontwikkelings- en productiecycli, de hogere jaarlijkse reductie en de 
hogere kosten die gemoeid zijn met de vermindering van de CO2-uitstoot van lichte 
bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen, is de doelstelling van 135 g 
CO2/km te ambitieus en niet haalbaar binnen de gestelde termijn. Bovendien is het belangrijk 
dat deze doelstelling in 2014 wordt vastgesteld op basis van een grondige effectbeoordeling.

Amendement 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 150 g 
CO2/km bedraagt.

Or. de

Motivering

Gezien de hogere kosten die gemoeid zijn met de vermindering van de CO2-uitstoot van lichte 
bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenvoertuigen en gezien de langere 
ontwikkelings- en productiecycli is het niet realistisch om aan te nemen dat de 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km binnen de gestelde termijn kan worden 
verwezenlijkt. De waarde van 150 g CO2/km is daarentegen een ambitieus maar haalbaar 
streefdoel.
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Amendement 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 125 g 
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

Teneinde de EU2020-doelstellingen te kunnen halen is het van essentieel belang om de 
brandstofefficiëntie van bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen te verbeteren om zo de 
vervoerkosten voor het bedrijfsleven te verminderen. De maatregelen ter verbetering van de 
brandstofefficiëntie en ter vermindering van de CO2-uitstoot zijn in feite identiek. De 
voertuigfabrikanten hebben. De autofabrikanten hebben campagne gevoerd om de 
vaststelling van ambitieuze normen voor brandstofefficiëntie en de vermindering van de CO2-
uitstoot tegen te houden, maar overtreft inmiddels wel de verwachtingen van de wetgeving 
van 2009. De industrie zal op positieve wijze en met innovatieve ontwikkelingen reageren 
wanneer er doelstellingen voor een significante verbetering worden vastgelegd en zij 10 jaar 
de tijd krijgt om eraan te voldoen.

Amendement 71
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 125 g 
CO2/km bedraagt.

Or. en
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Motivering

Een doelstelling van 125 g CO2/km komt overeen met een vermindering met 38% ten opzichte 
van het niveau van 2007. Hiermee wordt de wetgeving inzake lichte bedrijfsvoertuigen in lijn 
gebracht met de reductievereisten voor personenauto's, waarvoor een vermindering met 40% 
ten opzichte van het niveau van 2006 werd overeengekomen. Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie blijkt dat een doelstelling van 125 g CO2/km ook haalbaar is indien elektrische 
bestelwagens niet worden meegerekend.

Amendement 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 125 g 
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

Een doelstelling van 125 g CO2/km voor 2020 betekent een vermindering met 38% ten 
opzichte van het huidige niveau. Dit zou meer in lijn zijn met de vermindering van de uitstoot 
van personenauto's, waarvoor een doelstelling van 40% is vastgesteld. De technische 
haalbaarheid van een niveau van 125 g CO2/km wordt bevestigd door de effectbeoordeling 
van de Commissie. Een dergelijke doelstelling zou de fabrikanten het duidelijke signaal geven 
dat zij aan de innovatie van hun bestelwagens moeten werken.

Amendement 73
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 2. In deze verordening is ook vastgesteld 
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dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 135 g 
CO2/km bedraagt.

dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2025 135 g 
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

135 g CO2/km is een ambitieuze doelstelling voor de lange termijn en bij de huidige stand van 
zaken technisch moeilijk te realiseren. Een langere periode is nodig om de industrie in staat 
te stellen zich op deze doelstelling af te stemmen. Bij het vaststellen van de doelstellingen 
moet rekening worden gehouden met de productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen, die 
langer zijn dan die van personenauto's, en moet eveneens in aanmerking worden genomen dat 
de marges voor het verbeteren van de emissieprestatie voor lichte bedrijfsvoertuigen zeer 
beperkt zijn.

Amendement 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Unie ingeschreven 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 
2025 135 g CO2/km bedraagt, voor zover 
de Commissie in het kader van de 
evaluatie overeenkomstig artikel 12, lid 4, 
heeft bevestigd dat deze doelstelling 
haalbaar is.

Or. de

Motivering

Voor 2020 en 2025 moeten gefaseerde langetermijndoelstellingen worden vastgesteld om in 
overgangstermijnen voor fabrikanten, een continue implementatie van innovatieve en zuinige 
technologieën, de stapsgewijze vermindering van de CO2-emissies van lichte 
bedrijfsvoertuigen en planbaarheid voor de lange termijn te voorzien. Vóór de definitieve 
vaststelling van de nieuwe doelstellingen moet worden nagegaan of zij haalbaar zijn.



AM\817369NL.doc 45/84 PE442.811v01-00

NL

Amendement 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Teneinde voertuigen met een lage 
uitstoot te bevorderen worden de lidstaten 
aangemoedigd om verdere aanvullende 
maatregelen in te voeren, met name 
maatregelen die erop zijn gericht 
voertuiggerelateerde belastingen, 
heffingen en tarieven te differentiëren op 
basis van emissieprestaties.

Or. en

Motivering

Een doelstelling van 125 g/km voor 2020 is technisch en economisch gezien haalbaar en zou 
voor de consument een netto brandstofbesparing opleveren. 

Amendement 76
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen van 
categorie N1 waartoe de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("lichte bedrijfsvoertuigen"), die voor het 
eerst in de Gemeenschap worden 
ingeschreven en niet eerder buiten de 
Gemeenschap zijn ingeschreven ("nieuwe 
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bedrijfsvoertuigen"). lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en

Amendement 77
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen van 
categorie N1 waartoe de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("lichte bedrijfsvoertuigen"), die voor het 
eerst in de Gemeenschap worden 
ingeschreven en niet eerder buiten de 
Gemeenschap zijn ingeschreven ("nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en

Motivering

Inzake het toepassingsgebied moet worden verduidelijkt dat de verordening betrekking heeft 
op categorie N1.

Amendement 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van de categorieën M2, 
N1 en N2, zoals gedefinieerd in bijlage II 
bij Richtlijn 2007/46/EG, met een 
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hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").

referentiemassa van hoogstens 2 610 kg, en 
op voertuigen waartoe de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("lichte bedrijfsvoertuigen"), die voor het 
eerst in de Gemeenschap worden 
ingeschreven en niet eerder buiten de 
Gemeenschap zijn ingeschreven ("nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en

Motivering

Voertuigen van de categorieën M2 en N2 die met voertuigen van categorie N1 concurreren 
maar waarvoor geen andere CO2-emissienormen gelden, dienen in het toepassingsgebied van 
de verordening te worden opgenomen om te voorkomen dat er nieuwe lacunes in de 
wetgeving ontstaan. Lichtere voertuigen van categorie N2 en M2 zijn afgeleid van categorie 
N1, maar worden op grond van bepaalde kenmerken – zoals een hoger gewicht of een groter 
aantal zitplaatsen – ingedeeld in de categorieën N2 of M2.

Amendement 79
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van de categorieën M2, 
N1 en N2, zoals gedefinieerd in bijlage II 
bij Richtlijn 2007/46/EG, met een 
referentiemassa van hoogstens 2 610 kg, en 
op voertuigen waartoe de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("lichte bedrijfsvoertuigen"), die voor het 
eerst in de Gemeenschap worden 
ingeschreven en niet eerder buiten de 
Gemeenschap zijn ingeschreven ("nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en
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Motivering

Voor voertuigen van de categorieën M2 en N2 gelden momenteel geen CO2-emissienormen. 
Het gevaar bestaat dat fabrikanten het gewicht van zwaardere voertuigen van categorie N1 
verhogen en deze laten goedkeuren als voertuigen van categorie N2, om zo de CO2-normen te 
omzeilen.

Amendement 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van de categorieën M2, 
N1 en N2, zoals gedefinieerd in bijlage II 
bij Richtlijn 2007/46/EG, met een 
referentiemassa van hoogstens 2 610 kg, en 
op voertuigen waartoe de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("lichte bedrijfsvoertuigen"), die voor het 
eerst in de Gemeenschap worden 
ingeschreven en niet eerder buiten de 
Gemeenschap zijn ingeschreven ("nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en

Motivering

Voertuigen van de categorieën M2 en N2 moeten in het toepassingsgebied van de verordening 
worden opgenomen om te voorkomen dat lacunes in de wetgeving ontstaan of dat voertuigen 
van categorie N1 naar deze categorieën worden verschoven of dat de markt naar deze 
categorieën verschuift.

Amendement 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van de categorieën M2, 
N1 en N2, zoals gedefinieerd in bijlage II 
bij Richtlijn 2007/46/EG, met een 
referentiemassa van hoogstens 2 610 kg, en 
op voertuigen waartoe de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("lichte bedrijfsvoertuigen"), die voor het 
eerst in de Gemeenschap worden 
ingeschreven en niet eerder buiten de 
Gemeenschap zijn ingeschreven ("nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en

Motivering

Om het ontstaan van nieuwe lacunes in de wetgeving te voorkomen moeten voertuigen van de 
categorieën M2 en N2 in het toepassingsgebied van de verordening worden opgenomen.

Amendement 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, en op voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").
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Or. en

Motivering

Het uitsluiten van zwaardere voertuigen kan van aanzienlijke invloed zijn op de mate waarin 
de CO2-uitstoot wordt verminderd.

Amendement 83
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "specifieke CO2-emissies": de emissies 
van een licht bedrijfsvoertuig, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en op het certificaat van 
overeenstemming vermeld als de CO2-
massa-emissie (gemengde rijcyclus);

(f) "specifieke CO2-emissies": de emissies 
van een licht bedrijfsvoertuig, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en op het certificaat van 
overeenstemming van het complete of 
voltooide voertuig vermeld als de CO2-
massa-emissie (gemengde rijcyclus);

Or. de

Motivering

De Commissie heeft reeds in een werkdocument uiteengezet dat de in het voorstel voor een 
verordening beschreven methode voor het bepalen van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen ondeugdelijk is. De fabrikant van een basisvoertuig kan de CO2-emissies 
van het voertuig niet beïnvloeden als er door anderen verdere constructiefasen worden 
verricht.

Amendement 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "brandstofverbruikmeter": een 
boordmeter die permanent het actuele 
brandstofverbruik (in l/100 km) weergeeft, 
die duidelijk zichtbaar moet zijn voor de 
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bestuurder en niet kan worden 
uitgeschakeld.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat bestuurders op de hoogte zijn van het daadwerkelijke brandstofverbruik 
van hun voertuig; vaak valt dat hoger uit dan het verbruik dat bij de in de EU gebruikte 
testcyclus wordt gemeten. Een brandstofverbruikmeter kan dergelijke informatie geven en er 
tevens toe bijdragen dat bestuurders zich een meer brandstofefficiënte rijstijl aanmeten. De 
Europese Commissie bereidt momenteel voorstellen voor om personenauto's verplicht met 
dergelijke instrumenten uit te rusten. Voor lichte bedrijfsvoertuigen moet die verplichting 
eveneens worden ingevoerd. 

Amendement 85
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voetafdruk": de gemiddelde 
spoorbreedte vermenigvuldigd met de 
wielbasis, zoals aangegeven in het 
certificaat van overeenstemming en 
gedefinieerd in de afdelingen 2.1 en 2.3 
van bijlage I bij Richtlijn 2007/46/EG;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de "voetafdruk", zoals genoemd in bijlage II, deel B, paragraaf 5, te 
definiëren.

Amendement 86
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "laadvermogen": het verschil 
tussen de technisch toelaatbare 
maximummassa van het voertuig in 
beladen toestand, zoals aangegeven in het 
certificaat van overeenstemming en 
gedefinieerd in afdeling 2.8 van bijlage I 
bij Richtlijn 2007/46/EG, en de massa van 
het voertuig.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om het "laadvermogen" zoals genoemd in bijlage II, deel B, paragraaf 6, te 
definiëren. De definitie dient te worden afgestemd op Richtlijn 2007/46/EG.

Amendement 87
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "compleet voertuig": een voertuig 
dat niet hoeft te worden voltooid om aan 
de toepasselijke technische voorschriften 
van Richtlijn 2007/46/EG te voldoen.

Or. en

Motivering

Complete voertuigen vallen onder de voorgestelde verordening.

Amendement 88
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voetafdruk": de spoorbreedte 
vermenigvuldigd met de wielbasis, zoals 
aangegeven in het certificaat van 
overeenstemming en gedefinieerd in de 
afdelingen 2.1 en 2.3 van bijlage I bij 
Richtlijn 2007/46/EG;

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met bijlage II, deel B, paragrafen 5 en 6.

Amendement 89
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "laadvermogen": het verschil 
tussen de technisch toelaatbare 
maximummassa van het voertuig in 
beladen toestand, overeenkomstig bijlage 
III bij Richtlijn 2007/46/EG, en de massa 
van het voertuig.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met bijlage II, deel B, paragrafen 5 en 6.

Amendement 90
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quater) "compleet voertuig": een 
voertuig dat niet hoeft te worden voltooid 
om aan de toepasselijke technische 
voorschriften van Richtlijn 2007/46/EG te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Complete voertuigen vallen onder de voorgestelde verordening.

Amendement 91
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voetafdruk": de gemiddelde 
spoorbreedte vermenigvuldigd met de 
wielbasis, zoals aangegeven in het 
certificaat van overeenstemming en 
gedefinieerd in de afdelingen 2.1 en 2.3 
van bijlage I bij Richtlijn 2007/46/EG;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de "voetafdruk", zoals genoemd in bijlage II, deel B, paragraaf 5, te 
definiëren.

Amendement 92
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "laadvermogen": het verschil 
tussen de technisch toelaatbare 
maximummassa van het voertuig in 
beladen toestand, zoals aangegeven in het 
certificaat van overeenstemming en 
gedefinieerd in afdeling 2.8 van bijlage I 
bij Richtlijn 2007/46/EG, en de massa van 
het voertuig.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om het "laadvermogen" zoals genoemd in bijlage II, deel B, paragraaf 6, te 
definiëren. De definitie dient te worden afgestemd op Richtlijn 2007/46/EG.

Amendement 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voetafdruk": de spoorbreedte 
vermenigvuldigd met de wielbasis, zoals 
aangegeven in het certificaat van 
overeenstemming en gedefinieerd in de 
afdelingen 2.1 en 2.3 van bijlage I bij 
Richtlijn 2007/46/EG;

Or. en

Amendement 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "compleet voertuig": een voertuig 
dat niet hoeft te worden voltooid om aan 
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de toepasselijke technische voorschriften 
van Richtlijn 2007/46/EG te voldoen.

Or. en

Motivering

Complete voertuigen vallen onder de voorgestelde verordening en moeten daarom worden 
gedefinieerd.

Amendement 95
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van voltooide voertuigen 
moet de fabrikant slechts de specifieke 
CO2-emissies van de basisvoertuigen 
aangeven en aan de desbetreffende
specifieke emissiedoelstellingen in 
overeenstemming met lid 1 voldoen.

Or. de

Motivering

De Commissie heeft reeds in een werkdocument uiteengezet dat de in het voorstel voor een 
verordening beschreven methode voor het bepalen van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen ondeugdelijk is. De fabrikant van een basisvoertuig kan de CO2-emissies 
van het voertuig niet beïnvloeden als er door anderen verdere constructiefasen worden 
verricht.

Amendement 96
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
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volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. de

Motivering

De verordening dient in 2012 in werking te treden, overeenkomstig het voorstel van de 
Commissie en de Raad van 2007. Er is geen reden om tot 2014 te wachten. De doelstellingen 
kunnen met de thans beschikbare techniek worden verwezenlijkt.

Amendement 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productiecyclus van lichte bedrijfsvoertuigen dient de geleidelijke 
invoering in 2015 te beginnen, aangezien voertuigen die in 2014 zullen worden verkocht, nu 
reeds worden ontwikkeld of geproduceerd.
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Amendement 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van complete lichte bedrijfsvoertuigen 
ervoor zorgen dat zijn specifieke 
gemiddelde CO2-emissies niet hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. en

Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 
typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen. 
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.

Amendement 99
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2013 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
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van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. fr

Motivering

In 2007 heeft de Commissie tussentijdse doelstellingen aangekondigd van 175 g/km vanaf 
2012 en 160 g/km vanaf 2015. Dit zijn redelijke doelstellingen die dienen te worden nageleefd 
om nu een vernieuwend industriebeleid op stapel te zetten dat het mogelijk maakt om in de 
EU de doelstelling van 125 g/km tegen 2020 te verwezenlijken.

Amendement 100
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van complete lichte bedrijfsvoertuigen 
ervoor zorgen dat zijn specifieke 
gemiddelde CO2-emissies niet hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
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first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Amendement 101
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van complete lichte bedrijfsvoertuigen 
ervoor zorgen dat zijn specifieke 
gemiddelde CO2-emissies niet hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.
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Amendement 102
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van complete lichte bedrijfsvoertuigen 
ervoor zorgen dat zijn specifieke 
gemiddelde CO2-emissies niet hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. en

Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 
typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen. 
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.

Amendement 103
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van complete lichte bedrijfsvoertuigen 
ervoor zorgen dat zijn specifieke 
gemiddelde CO2-emissies niet hoger liggen 
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specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

dan zijn specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. en

Amendement 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2013 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. en

Motivering

De verordening moet in overeenstemming worden gebracht met de verordening inzake de 
CO2-uitstoot van personenauto's, die in 2015 in werking treedt.

Amendement 105
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant te bepalen, 

Schrappen
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wordt rekening gehouden met de volgende 
percentages van de nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen van elke fabrikant die 
in het jaar in kwestie zijn geregistreerd:
– 75% in 2014,
– 80% in 2015,
– 100% vanaf 2016.

Or. de

Motivering

Een "geleidelijke invoering" betekent dat de verordening nog later dan gepland in werking 
treedt. Dat zou tot gevolg hebben dat de fabrikanten tot 2016 vrijwel niets hoeven te 
ondernemen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Amendement 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant te bepalen, 
wordt rekening gehouden met de volgende 
percentages van de nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen van elke fabrikant die 
in het jaar in kwestie zijn geregistreerd:
– 75% in 2014,
– 80% in 2015,
– 100% vanaf 2016.

Om de prestaties van elke fabrikant voor 
2012 en 2013 te beoordelen 
overeenkomstig artikel 7, wordt voor
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen een niet-
bindende gemiddelde CO2-doelstelling van 
175 g CO2/km ten grondslag gelegd.

Or. en

Motivering

Een trapsgewijze benadering is onoverzichtelijk voor de burger en draagt niet bij tot de 
doelstelling van betere wetgeving.
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Amendement 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten nemen de nodige 
maatregelen om de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe in de Unie 
ingeschreven lichte bedrijfsvoertuigen 
stapsgewijs te doen afnemen tot 135 g 
CO2/km in 2025. Om voortdurende 
innovatie te bevorderen streven de 
fabrikanten de volgende niet-bindende 
doelstellingen na:
- 165 g CO2/km in 2019,
- 145 g CO2/km in 2023.

Or. de

Motivering

Om voor een continue implementatie van innovatieve en zuinige technologieën door de 
fabrikanten te zorgen dienen zij indicatieve doelstellingen na te streven.

Amendement 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli, 

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 65% in 2015,

Or. en

Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 
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typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen.
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.

Amendement 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, Schrappen

Or. en

Amendement 110
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, Schrappen

Or. fr

Amendement 111
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 65% in 2015,
– 75% in 2016,

Or. en
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Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 
typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen. 
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.

Amendement 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 75% in 2015,

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productiecyclus van lichte bedrijfsvoertuigen dient de geleidelijke 
invoering in 2015 te beginnen, aangezien voertuigen die in 2014 zullen worden verkocht, nu 
reeds worden ontwikkeld of geproduceerd.

Amendement 113
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 65% in 2014,

Or. en

Motivering

Voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen moet een invoeringsfase worden ingesteld naar het 
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voorbeeld van de 3-jarige periode voor personenauto's. De ontwikkelingsfase duurt in het 
geval van lichte bedrijfsvoertuigen rond 7 jaar, in het geval van personenauto's 5 jaar. De 
productiecyclus voor lichte bedrijfsvoertuigen duurt meer dan 10 jaar, tegen 5 à 7 jaar voor 
personenauto's. 

Amendement 114
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 65% in 2015,

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Amendement 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 75% in 2016,

Or. en
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Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 
typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen. 
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.

Amendement 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 75% in 2013,

Or. en

Motivering

De verordening moet in overeenstemming worden gebracht met de verordening inzake de 
CO2-uitstoot van personenauto's, die in 2015 in werking treedt.

Amendement 117
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 65% in 2015,

Or. en
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Amendement 118
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 75% in 2015,

Or. en

Motivering

De ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen zijn veel langer dan die van 
personenvoertuigen, zodat er meer voorbereidingstijd en meer tijd voor de geleidelijke 
invoering nodig is. 

Amendement 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, Schrappen

Or. en

Amendement 120
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, Schrappen

Or. fr

Amendement 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 80% in 2016,

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productiecyclus van lichte bedrijfsvoertuigen dient de geleidelijke 
invoering in 2015 te beginnen, aangezien voertuigen die in 2014 zullen worden verkocht, nu 
reeds worden ontwikkeld of geproduceerd.

Amendement 122
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 75% in 2015,

Or. en

Motivering

Voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen moet een invoeringsfase worden ingesteld naar het 
voorbeeld van de 3-jarige periode voor personenauto's. De ontwikkelingsfase duurt in het 
geval van lichte bedrijfsvoertuigen rond 7 jaar, in het geval van personenauto's 5 jaar. De 
productiecyclus voor lichte bedrijfsvoertuigen duurt meer dan 10 jaar, tegen 5 à 7 jaar voor 
personenauto's.

Amendement 123
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 75% in 2016,

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Amendement 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 80% in 2017,

Or. en

Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 
typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen. 
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.
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Amendement 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 80% in 2014,

Or. en

Motivering

De verordening moet in overeenstemming worden gebracht met de verordening inzake de 
CO2-uitstoot van personenauto's, die in 2015 in werking treedt.

Amendement 126
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 75% in 2016,

Or. en

Amendement 127
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 80% in 2017,

Or. en

Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 



AM\817369NL.doc 73/84 PE442.811v01-00

NL

typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen. 
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.

Amendement 128
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 80% in 2016,

Or. en

Motivering

De ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen zijn veel langer dan die van 
personenvoertuigen, zodat er meer voorbereidingstijd en meer tijd voor de geleidelijke 
invoering nodig is.

Amendement 129
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2017,

Or. en

Amendement 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. Schrappen

Or. en

Amendement 131
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. Schrappen

Or. fr

Amendement 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Vanaf 1 januari 2016 worden voltooide 
voertuigen meegerekend bij de bepaling 
van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant.

Or. en

Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 
typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen. 
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.
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Amendement 133
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Vanaf 1 januari 2016 worden voltooide 
voertuigen meegerekend bij de bepaling 
van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant.

Or. en

Amendement 134
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Vanaf 1 januari 2016 worden voltooide 
voertuigen meegerekend bij de bepaling 
van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant.

Or. en

Motivering

Aangezien de ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen veel langer zijn 
dan die van personenvoertuigen, is er meer voorbereidingstijd nodig en meer tijd voor de 
geleidelijke invoering. Wat voltooide voertuigen betreft, is Richtlijn 2007/46/EG inzake 
typegoedkeuring pas vanaf mei 2013 van toepassing op alle soorten voltooide voertuigen. 
2014 zal het eerste kalenderjaar zijn waarvoor gegevens over de CO2-emissie en de massa 
van deze voertuigen beschikbaar zijn. Fabrikanten zullen deze gegevens in de tweede helft 
van 2015 ontvangen om het effect op hun gemiddelde emissie te beoordelen. Meetelling van 
de emissies van voltooide voertuigen dient dus niet vóór 2016 plaatsvinden.
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Amendement 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2015.

Or. en

Motivering

De verordening moet in overeenstemming worden gebracht met de verordening inzake de 
CO2-uitstoot van personenauto's, die in 2015 in werking treedt.

Amendement 136
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Or. en

Motivering

De ontwikkelings- en productiecycli van lichte bedrijfsvoertuigen zijn veel langer dan die van 
personenvoertuigen, zodat er meer voorbereidingstijd en meer tijd voor de geleidelijke 
invoering nodig is.

Amendement 137
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 80% vanaf 2016.
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Or. en

Motivering

Voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen moet een invoeringsfase worden ingesteld naar het 
voorbeeld van de 3-jarige periode voor personenauto's. De ontwikkelingsfase duurt in het 
geval van lichte bedrijfsvoertuigen rond 7 jaar, in het geval van personenauto's 5 jaar. De 
productiecyclus voor lichte bedrijfsvoertuigen duurt meer dan 10 jaar, tegen 5 à 7 jaar voor 
personenauto's.

Amendement 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2017.

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productiecyclus van lichte bedrijfsvoertuigen dient de geleidelijke 
invoering in 2015 te beginnen, aangezien voertuigen die in 2014 zullen worden verkocht, nu 
reeds worden ontwikkeld of geproduceerd.

Amendement 139
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 80% in 2017,

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
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completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Amendement 140
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2017.

Or. en

Motivering

Voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen moet een invoeringsfase worden ingesteld naar het 
voorbeeld van de 3-jarige periode voor personenauto's. De ontwikkelingsfase duurt in het 
geval van lichte bedrijfsvoertuigen rond 7 jaar, in het geval van personenauto's 5 jaar. De 
productiecyclus voor lichte bedrijfsvoertuigen duurt meer dan 10 jaar, tegen 5 à 7 jaar voor 
personenauto's.

Amendement 141
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 



AM\817369NL.doc 79/84 PE442.811v01-00

NL

passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Amendement 142
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2016 worden voltooide 
voertuigen meegerekend bij de bepaling 
van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant.

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Amendement 143
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2016 worden voltooide 
voertuigen meegerekend bij de bepaling 
van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant.

Or. en

Motivering

Gezien het gebrek aan gegevens en het risico van foutieve gegevens dienen voltooide 
voertuigen pas vanaf 2016 te worden meegeteld.

Amendement 144
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Superkrediet Schrappen
Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw 
licht bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 g CO2/km als:
– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016.

Or. de

Motivering

Superkredieten werken averechts. Uiteindelijk leiden ze tot een hogere totale CO2-uitstoot 
omdat de besparingen van de zuinige voertuigen teniet worden gedaan door voertuigen met 
een bijzonder hoog brandstofverbruik.
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Amendement 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers

Uiterlijk in 2015 worden 
snelheidsbegrenzers ingevoerd om de 
maximumsnelheid van nieuwe voertuigen 
van de categorieën M2, N1 en N2, als 
bedoeld in artikel 2, tot 110 km/h te 
beperken.

Or. en

Motivering

Het brandstofrendement van bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen is in de periode 2000-
2007 afgenomen, wat tot hogere bedrijfskosten voor zakelijke gebruikers heeft geleid. Om de 
EU2020 -doelstellingen inzake het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te kunnen 
verwezenlijken, is het van essentieel belang dat onnodige vervoerkosten worden verminderd. 
Bedrijfsvoertuigen moeten worden uitgerust met motoren die zijn aangepast aan het beoogde 
doel, en niet met te zware motoren die gericht zijn op hoge snelheden op de snelweg. Een 
snelheidsbegrenzer die is afgesteld op 110 km/h geeft fabrikanten de mogelijkheid om tegen 
veel lagere kosten aan de reductiedoelstellingen te voldoen.

Amendement 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat de 
door hem vervaardigde lichte 
bedrijfsvoertuigen worden uitgerust met 
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snelheidsbegrenzers die de 
maximumsnelheid tot 110 km/h beperken.

Or. en

Motivering

"Slimme" snelheidsbegrenzers hebben zowel directe als indirecte gevolgen voor het 
brandstofverbruik. Een direct gevolg is dat bij een lagere snelheid minder brandstof wordt 
verbruikt. De begrenzing van de maximumsnelheid heeft indirect tot gevolg dat een optimale 
afstemming van het aandrijfsysteem op de specifieke snelheid mogelijk wordt, waardoor de 
emissies verder kunnen worden gereduceerd. De CO2-uitstoot neemt zowel in dynamische 
verkeerssituaties (stop-and-go verkeer) en bij snelheden van meer dan 120 km per uur sterk 
toe. Naar schatting kan de CO2-uitstoot met behulp van slimme snelheidsbegrenzers 
maximaal met 15% worden verminderd.

Amendement 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Specifieke emissiedoelstelling voor 
voertuigen die op een alternatieve 

brandstof rijden
Bij het bepalen of een fabrikant de in 
artikel 4 bedoelde specifieke 
emissiedoelstelling heeft gehaald, worden 
de specifieke CO2-emissies van elk
voertuig dat is ontworpen om te kunnen 
rijden op een mengsel van benzine met 
85% ethanol ("E85") dat aan de 
desbetreffende EU-wetgeving of Europese 
technische normen voldoet, tot 31 
december 2018 verminderd met 5%, als 
erkenning van het feit dat rijden op
biobrandstoffen meer mogelijkheden 
inzake technologie en 
emissievermindering biedt. Deze 
vermindering wordt alleen toegepast als 
ten minste 30% van de tankstations in de 
lidstaat waar het voertuig is geregistreerd, 
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de genoemde alternatieve brandstof die 
aan de in de desbetreffende EU-wetgeving 
bepaalde duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen voldoet, aanbiedt.

Or. de

Motivering

De verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor biobrandstoffen kan tot een aanzienlijke 
vermindering van de CO2-emissies van het wagenpark op een "Well-to-Wheels"-basis leiden. 
Bijgevolg dient een regeling voor lichte bedrijfsvoertuigen die op een alternatieve brandstof 
rijden naar het voorbeeld van Verordening (EG) nr. 443/2009 ter beperking van de CO2-
emissies van personenauto's te worden opgenomen.

Amendement 148
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers

Vanaf 1 januari 2014 zorgen de 
fabrikanten van lichte bedrijfsvoertuigen 
ervoor dat alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen als bedoeld in artikel 2 
met een snelheidsbegrenzer worden 
uitgerust die de maximumsnelheid van 
deze voertuigen tot 120 km/h beperkt.

Or. de

Motivering

Voor alle andere categorieën bedrijfsvoertuigen zijn reeds snelheidsbegrenzers ingevoerd. 
Technisch is dit geen probleem, en met de installatie zijn ook geen noemenswaardige kosten 
gemoeid. De fabrikanten worden erdoor gestimuleerd om kleinere en efficiëntere motoren te 
produceren die minder CO2-emissies veroorzaken.
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Amendement 149
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat de 
door hem vervaardigde lichte 
bedrijfsvoertuigen worden uitgerust met 
snelheidsbegrenzers. De
maximumsnelheid waarop deze apparaten 
zijn afgesteld, wordt bepaald door de 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


