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Amendement 150
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5
Superkrediet

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:

Schrappen

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
– 1 licht bedrijfsvoertuig in 2016.

Or. en

Motivering

Superkrediet voor auto’s met ultralage emissies verlagen de CO2-besparingen van de wetgeving 
aanzienlijk. Dat komt omdat de fabrikanten hun inspanningen ten aanzien van conventionele 
voertuigen waarschijnlijk verminderen. Deze conventionele voertuigen zullen echter nog 
jarenlang bereden worden, zodat het tijdelijke effect van het stimuleren van voertuigen met lage 
emissies ver achterblijft bij de aangerichte klimaatschade.

Amendement 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5
Superkrediet

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:

Schrappen

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
– 1 licht bedrijfsvoertuig in 2016.
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Or. en

Amendement 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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: 

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw licht 
bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 % van de 
indicatieve specifieke CO2-emissies 
overeenkomstig bijlage I als: 

Or. de

Motivering

Ter bevordering van de seriematige inbouw in lichte bedrijfsvoertuigen van technologieën die tot 
emissiereductie leiden, moeten gerichte stimulansen worden gegeven. Daartoe moet voor lichte 
bedrijfsvoertuigen die in verhouding tot vergelijkbare lichte bedrijfsvoertuigen minder dan de 
helft van de specifieke CO2-emissies uitstoten bij de berekening voor de superkredieten zowel de 
factor als de duur worden uitgebreid. 

Amendement 153
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw licht 
bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50% van zijn 
specifieke CO2-doelstelling 
overeenkomstig bijlage I als:

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
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technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendement 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw licht 
bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50% van zijn 
specifieke CO2-doelstelling 
overeenkomstig bijlage I als:

Or. en

Amendement 155
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw 
licht bedrijfsvoertuig met specifieke 
emissies van meer dan 15% van zijn 
overeenkomstig bijlage I vastgestelde 
specifieke emissiedoelstelling als:
- 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
- 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2016.

Or. en

Motivering

Ter bevordering van de innovatie en ter vermindering van de kosten voor zakelijke gebruikers 
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moet de wetgeving de ontwikkeling aanmoedigen van busjes en lichte bedrijfsvoertuigen die 
minder brandstof verbruiken en minder CO2 uitstoten. Op dezelfde manier moet deze de 
voortgaande productie ontmoedigen van busjes en lichte bedrijfsvoertuigen die duur zijn in het 
gebruik en onnodige hoeveelheden CO2 uitstoten.

Amendement 156
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat zijn 
lichte bedrijfsvoertuigen worden uitgerust 
met snelheidsbegrenzers met een 
maximumsnelheid van 100 km/uur.

Or. en

Motivering

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een maximumsnelheid van 100 km/uur de 
CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen tot 8% terugdringt. Een maximumsnelheid 
vermindert ook de geluidsoverlast en verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Amendement 157
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers

Uiterlijk in 2015 zijn er 
snelheidsbegrenzers ingevoerd ter 
begrenzing van de maximumsnelheid van 
nieuw gebouwde voertuigen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, waarbij de 
maximumsnelheid lager is naarmate het 
laadvermogen hoger is.

Or. en
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Amendement 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, Schrappen

Or. en

Amendement 159
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, – 2 lichte bedrijfsvoertuigen van 2015 tot 
2025,

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendement 160
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, – 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,

Or. en
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Motivering

Superkrediet kan een stimulans zijn voor de ontwikkeling van lichte bedrijfsvoertuigen met lage 
emissies. De investeringskosten zijn hoger en daarom moet de termijn van het superkrediet 
verlengd worden.

Amendement 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – eerste streepje 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, – 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,

Or. de

Motivering

Ter bevordering van de seriematige inbouw in lichte bedrijfsvoertuigen van technologieën die tot 
emissiereductie leiden, moeten gerichte stimulansen worden gegeven. Daartoe moet voor lichte 
bedrijfsvoertuigen die in verhouding tot vergelijkbare lichte bedrijfsvoertuigen minder dan de 
helft van de specifieke CO2-emissies uitstoten bij de berekening voor de superkredieten zowel de 
factor als de duur worden uitgebreid. 

Amendement 162
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015, Schrappen

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Amendement 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015, – 2 lichte bedrijfsvoertuigen van 2015 tot 
2025,

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendement 164
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 l lichte bedrijfsvoertuigen in 2015, – 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,

Or. en

Motivering

Superkrediet kan een stimulans zijn voor de ontwikkeling van lichte bedrijfsvoertuigen met lage 
emissies. De investeringskosten zijn hoger en daarom moet de termijn van het superkrediet 
verlengd worden.
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Amendement 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015, – 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2016,

Or. de

Motivering

Ter bevordering van de seriematige inbouw in lichte bedrijfsvoertuigen van technologieën die tot 
emissiereductie leiden, moeten gerichte stimulansen worden gegeven. Daartoe moet voor lichte 
bedrijfsvoertuigen die in verhouding tot vergelijkbare lichte bedrijfsvoertuigen minder dan de 
helft van de specifieke CO2-emissies uitstoten bij de berekening voor de superkredieten zowel de 
factor als de duur worden uitgebreid. 

Amendement 166
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016. Schrappen

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendement 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016. Schrappen

Or. en

Amendement 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016. – 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2017,
– 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2018,
– 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2019,
– 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2020,
– 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2021
– 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2022
– 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2023
– 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2024
– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2025.

Or. de

Motivering

Ter bevordering van de seriematige inbouw in lichte bedrijfsvoertuigen van technologieën die tot 
emissiereductie leiden, moeten gerichte stimulansen worden gegeven. Daartoe moet voor lichte 
bedrijfsvoertuigen die in verhouding tot vergelijkbare lichte bedrijfsvoertuigen minder dan de 
helft van de specifieke CO2-emissies uitstoten bij de berekening voor de superkredieten zowel de 
factor als de duur worden uitgebreid. 

Amendement 169
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016. – 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2016.
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Or. en

Motivering

Superkrediet kan een stimulans zijn voor de ontwikkeling van lichte bedrijfsvoertuigen met lage 
emissies. De investeringskosten zijn hoger en daarom moet de termijn van het superkrediet 
verlengd worden.

Amendement 170
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2017,

Or. en

Motivering

Superkrediet kan een stimulans zijn voor de ontwikkeling van lichte bedrijfsvoertuigen met lage 
emissies. De investeringskosten zijn hoger en daarom moet de termijn van het superkrediet 
verlengd worden.

Amendement 171
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – streepje 3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2018.

Or. en

Motivering

Superkrediet kan een stimulans zijn voor de ontwikkeling van lichte bedrijfsvoertuigen met lage
emissies. De investeringskosten zijn hoger en daarom moet de termijn van het superkrediet 
verlengd worden.
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Amendement 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Informatie

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat 
informatie over de specifieke gemiddelde 
CO2-emissies en het brandstofverbruik 
van zijn voertuigen ter beschikking van 
klanten wordt gesteld. 

Or. de

Motivering

Voor de overwegend zakelijke klanten is het brandstofverbruik van een voertuig een essentieel 
criterium in het aankoopbesluit. Daarom moet deze informatie ter beschikking worden gesteld 
van de klant. 

Amendement 173
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar registreren alle lidstaten de in 
bijlage II, deel A, vermelde gegevens voor 
elk nieuw licht bedrijfsvoertuig dat op hun 
grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen 
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken.

1. het kalenderjaar dat begint op 1 januari 
2013 en elk daaropvolgend kalenderjaar 
registreren alle lidstaten de in bijlage II, 
deel A, vermelde gegevens voor elk nieuw 
licht bedrijfsvoertuig dat op hun 
grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen 
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken.
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Or. en

Motivering

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation in 
order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles will 
be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently national 
solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to monitor 
sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring of multi-
stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1). 
Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data monitored 
by Member States already during the monitoring year. Such a regular data provision to 
manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring year and thus 
reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission provisionally calculates 
the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 174
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar registreren alle lidstaten de in 
bijlage II, deel A, vermelde gegevens voor 
elk nieuw licht bedrijfsvoertuig dat op hun 
grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen 
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken. 

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2011 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar registreren alle lidstaten de in 
bijlage II, deel A, vermelde gegevens voor 
elk nieuw licht bedrijfsvoertuig dat op hun 
grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen 
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken. 

Or. de

Amendement 175
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar registreren alle lidstaten de in 
bijlage II, deel A, vermelde gegevens voor 
elk nieuw licht bedrijfsvoertuig dat op hun 
grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen 
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken.

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar registreren alle lidstaten de in 
bijlage II, deel A, vermelde gegevens voor 
elk nieuw licht bedrijfsvoertuig dat op hun 
grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen 
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken.

Or. en

Motivering

Volgens bijlage XIX bij Richtlijn 2007/46/EG is de uitvoeringsdatum voor nieuwe voltooide 
voertuigen van categorie N1 29 april 2013 en daarom geldt deze bepaling niet vanaf 2012. 
Rekening houdend met het feit dat de systemen moeten worden verbeterd en de meetprocedures 
moeten worden herzien, is er op zijn vroegst vanaf 2014 sprake van een nauwkeurig CO2-
toezichtssysteem.

Amendement 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar registreren alle lidstaten de in 
bijlage II, deel A, vermelde gegevens voor 
elk nieuw licht bedrijfsvoertuig dat op hun 
grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken.

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2013 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar registreren alle lidstaten de in 
bijlage II, deel A, vermelde gegevens voor 
elk nieuw licht bedrijfsvoertuig dat op hun 
grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen 
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken.
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Or. en

Motivering

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid market 
distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be covered by 
Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be possible to monitor 
multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should cover a monitoring of 
multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1). 
Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data monitored 
by Member States already during the monitoring year. Such a regular data provision to 
manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring year and thus 
reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission provisionally calculates 
the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 177
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 2013 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

2. Vanaf 2015 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de in het amendement op artikel 7, lid 1 doorgevoerde wijzigingen.

Amendement 178
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 2013 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 

2. Vanaf 2014 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
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tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

Or. en

Motivering

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation in 
order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles will 
be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently national 
solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to monitor 
sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring of multi-
stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1). 
Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data monitored 
by Member States already during the monitoring year. Such a regular data provision to 
manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring year and thus 
reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission provisionally calculates 
the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 2013 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

2. Vanaf 2014 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

Or. en

Motivering

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid market 
distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be covered by 
Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be possible to monitor 
multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should cover a monitoring of 
multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1). 
Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data monitored 
by Member States already during the monitoring year. Such a regular data provision to 
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manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring year and thus 
reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission provisionally calculates 
the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 180
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 2013 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat. 

2. Vanaf 2011 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat. 

Or. de

Amendement 181
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt een centraal register 
bij van de door de lidstaten krachtens dit 
artikel meegedeelde gegevens; dit register 
is openbaar. In 2013 en elk daaropvolgend 
jaar maakt de Commissie uiterlijk op 30 
juni de volgende voorlopige berekeningen 
voor elke fabrikant:

 De Commissie houdt een centraal register 
bij van de door de lidstaten krachtens dit 
artikel meegedeelde gegevens; dit register 
is openbaar. In 2014 en elk daaropvolgend 
jaar maakt de Commissie uiterlijk op 30 
juni de volgende voorlopige berekeningen 
voor elke fabrikant:

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet het toezicht aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening. De 
ervaring met de verordening inzake personenauto’s leert dat er problemen zijn met het toezicht. 
Voor het opzetten van een betrouwbaar toezichtssysteem is meer tijd nodig, met name omdat de 
volledige N1-gegevens op EU-27-niveau nu nog niet beschikbaar zijn, wat het beginpunt 
moeilijker maakt dan voor personenauto’s.
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Amendement 182
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt een centraal register 
bij van de door de lidstaten krachtens dit 
artikel meegedeelde gegevens; dit register 
is openbaar. In 2013 en elk daaropvolgend 
jaar maakt de Commissie uiterlijk op 30 
juni de volgende voorlopige berekeningen 
voor elke fabrikant:

De Commissie houdt een centraal register 
bij van de door de lidstaten krachtens dit 
artikel meegedeelde gegevens; dit register 
is openbaar. In 2015 en elk daaropvolgend 
jaar maakt de Commissie uiterlijk op 30 
juni de volgende voorlopige berekeningen 
voor elke fabrikant:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de in het amendement op artikel 7, lid 1 en 2 doorgevoerde wijzigingen.

Amendement 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De Commissie houdt een centraal register 
bij van de door de lidstaten krachtens dit 
artikel meegedeelde gegevens; dit register 
is openbaar. In 2013 en elk daaropvolgend 
jaar maakt de Commissie uiterlijk op 30 
juni de volgende voorlopige berekeningen 
voor elke fabrikant:

De Commissie houdt een centraal register 
bij van de door de lidstaten krachtens dit 
artikel meegedeelde gegevens; dit register 
is openbaar. In 2014 en elk daaropvolgend 
jaar maakt de Commissie uiterlijk op 30 
juni de volgende voorlopige berekeningen 
voor elke fabrikant:

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet het toezicht aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening. De 
ervaring met de verordening inzake personenauto’s leert dat er problemen zijn met het toezicht. 
Voor het opzetten van een betrouwbaar toezichtssysteem is meer tijd nodig, met name omdat de 
volledige N1-gegevens op EU-27-niveau nu nog niet beschikbaar zijn, wat het beginpunt 
moeilijker maakt dan voor personenauto’s.
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Amendement 184
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt een centraal register 
bij van de door de lidstaten krachtens dit 
artikel meegedeelde gegevens; dit register 
is openbaar. In 2013 en elk daaropvolgend 
jaar maakt de Commissie uiterlijk op 30 
juni de volgende voorlopige berekeningen 
voor elke fabrikant:

De Commissie houdt een centraal register 
bij van de door de lidstaten krachtens dit 
artikel meegedeelde gegevens; dit register 
is openbaar. In 2011 en elk daaropvolgend 
jaar maakt de Commissie uiterlijk op 30 
juni de volgende voorlopige berekeningen 
voor elke fabrikant: 

Or. de

Amendement 185
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 
berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
een fabrikant voor de kalenderjaren 2012 
en 2013 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis. 

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 
berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
een fabrikant voor de kalenderjaren 2010
en 2011 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis. 

Or. de

Amendement 186
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 
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berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
een fabrikant voor de kalenderjaren 2012
en 2013 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis.

berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
een fabrikant voor de kalenderjaren 2014
en 2015 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de in het amendement op artikel 7, lid 1 en 2 doorgevoerde wijzigingen.

Amendement 187
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 
berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
een fabrikant voor de kalenderjaren 2012
en 2013 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis.

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 
berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
een fabrikant voor de kalenderjaren 2013
en 2014 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis.

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet het toezicht aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 
berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 
berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
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een fabrikant voor de kalenderjaren 2012
en 2013 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis.

een fabrikant voor de kalenderjaren 2013
en 2014 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis.

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming.

Amendement 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De lidstaten moeten, overeenkomstig 
dit artikel, ook gegevens verzamelen en 
rapporteren over inschrijvingen van 
voertuigen van de categorieën M2 en N2, 
zoals gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en van voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

10. De lidstaten moeten, overeenkomstig 
dit artikel, ook gegevens verzamelen en 
rapporteren over inschrijvingen van 
voertuigen van de categorieën M2 en N2, 
zoals gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

Or. en

Motivering

Uitsluiting van zwaardere voertuigen kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de verwezenlijking 
van de CO2-reductie.

Amendement 190
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Vanaf 1 januari 2014 wordt het 
toezicht uitgebreid naar voltooide 
voertuigen.
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Or. en

Motivering

Afhankelijk van de gekozen oplossing, zullen de kaderrichtlijn inzake typegoedkeuring en het 
huidige toezichtssysteem waarschijnlijk geen werkbare oplossing voor voltooide voertuigen zijn, 
zoals voorgesteld door de Commissie. De typegoedkeuring van volledige voertuigen 
(2007/46/EG) geldt vanaf mei 2013 voor alle typen voltooide voertuigen. Dat betekent dat het 
toezicht vanaf januari 2014 wordt uitgebreid naar voltooide voertuigen. 2014 wordt het eerste 
volledige kalenderjaar van het toezicht op en het verzamelen van de CO2-emissies en massa van 
voltooide voertuigen volgens de beschikbare nieuwe procedure.

Amendement 191
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Vanaf 1 januari 2014 wordt het 
toezicht uitgebreid naar voltooide 
voertuigen.

Or. en

Motivering

Afhankelijk van de gekozen oplossing, zullen de kaderrichtlijn inzake typegoedkeuring en het 
huidige toezichtssysteem waarschijnlijk geen werkbare oplossing voor voltooide voertuigen zijn, 
zoals voorgesteld door de Commissie. De typegoedkeuring van volledige voertuigen 
(2007/46/EG) geldt vanaf mei 2013 voor alle typen voltooide voertuigen. Dat betekent dat het 
toezicht vanaf januari 2014 wordt uitgebreid naar voltooide voertuigen. 2014 wordt het eerste 
volledige kalenderjaar van het toezicht op en het verzamelen van de CO2-emissies en massa van 
voltooide voertuigen volgens de beschikbare nieuwe procedure.

Amendement 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Vanaf 1 januari 2014 wordt het 
toezicht uitgebreid naar voltooide 
voertuigen.

Or. en
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Motivering

De typegoedkeuring van volledige voertuigen (2007/46/EG) geldt pas vanaf mei 2013 voor alle 
typen voltooide voertuigen. Dat betekent dat het toezicht vanaf januari 2014 wordt uitgebreid 
naar voltooide voertuigen. 2014 wordt het eerste volledige kalenderjaar van het toezicht op en 
het verzamelen van de CO2-emissies en massa van voltooide voertuigen volgens de beschikbare 
nieuwe procedure.

Amendement 193
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling.

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling.

De bijdragen voor overtollige emissies zijn 
vergelijkbaar met de in de andere sectoren 
die onder de Europese 
emissiehandelsregeling vallen betaalde 
bijdragen.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding tot 
en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie bijzonder 
schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en levensvatbaarheid. 
De huidige bijdrage voor overtollige emissies is gelijk aan EUR 480/t in 2015, terwijl voor de 
EU-ETS uit een vergelijking met andere sectoren blijkt: EUR 15/t; aanvullende ETS-boete: EUR 
100/t (bij niet-naleving); en de groene richtlijn inzake overheidsopdrachten: EUR 30 – 40/t 
(externe kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 194
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling.

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling.

De bijdragen voor overtollige emissies zijn 
vergelijkbaar met de in de andere sectoren 
die onder de Europese 
emissiehandelsregeling vallen betaalde 
bijdragen.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding tot 
en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie bijzonder 
schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en levensvatbaarheid. 
De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan EUR 
480/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking EUR 15/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van EUR 100/t; de groene 
richtlijn inzake overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op EUR 30 – 40/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling. 

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling. 

Or. de
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Motivering

Op grond van de langere productcyclus bij lichte bedrijfsvoertuigen moet de introductie in 2015 
beginnen, omdat voertuigen die in 2014 worden verkocht nu al ontwikkeld of geproduceerd 
worden. De bijdrage voor overtollige emissies moet daarom ook pas vanaf 1 januari 2015 
worden gevorderd.

Amendement 196
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling. 

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling. 

Or. de

Amendement 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling.

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2013 en alle volledige 
kalenderjaren daarna legt de Commissie 
aan fabrikanten of groepsbeheerders een 
bijdrage voor overtollige emissies op 
wanneer hun specifieke CO2-emissies 
hoger liggen dan hun specifieke 
emissiedoelstelling.

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming van deze verordening met de verordening voor auto’s en CO2, die in 
2015 in werking treedt.
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Amendement 198
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vermelde bijdrage voor 
overtollige emissies wordt berekend aan 
de hand van de volgende formule:

Schrappen

a) van 2014 tot en met 2018
(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
3 g CO2/km:
((overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(ii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 2 maar niet meer dan 3 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:
Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
b)Vanaf 2019:
(Overtollige emissies x 120 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder: ‘overtollige emissies’:
het positieve aantal gram per kilometer 
dat de gemiddelde specifieke CO2-emissie 
van een fabrikant – rekening houdende 
met overeenkomstig artikel 11 
goedgekeurde CO2-emissiereducties voor 
innoverende technologieën - hoger ligt 
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dan de specifieke emissiedoelstelling in 
het kalenderjaar of het gedeelte van het 
kalenderjaar waarop de eis van artikel 4 
van toepassing is, afgerond op drie 
decimalen; en
het aantal door de fabrikant 
geproduceerde nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in dat jaar zijn 
geregistreerd overeenkomstig de in artikel 
4 uiteengezette introductiecriteria.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding tot 
en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie bijzonder 
schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en levensvatbaarheid. 
De huidige bijdrage voor overtollige emissies is gelijk aan EUR 480/t in 2015, terwijl voor de 
EU-ETS uit een vergelijking met andere sectoren blijkt: EUR 15/t; aanvullende ETS-boete: EUR 
100/t (bij niet-naleving); en de groene richtlijn inzake overheidsopdrachten: EUR 30 – 40/t 
(externe kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 199
Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vermelde bijdrage voor 
overtollige emissies wordt berekend aan
de hand van de volgende formule:

Schrappen

(a) van 2014 tot en met 2018 
(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
3 g CO2/km:
((overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(ii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 2 maar niet meer dan 3 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iii) Voor overtollige emissies van meer 



AM\817674NL.doc 29/86 PE442.834v01-00

NL

dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:
Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
(b) Vanaf 2019:
(Overtollige emissies x 120 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding tot 
en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie bijzonder 
schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en levensvatbaarheid. 
De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan EUR 
480/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking EUR 15/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van EUR 100/t; de groene 
richtlijn inzake overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op EUR 30 – 40/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 200
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van 2014 tot en met 2018 a) vanaf 2014

(Overtollige emissies x €120) x het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

De bijdrage voor overtollige emissies moet de marginale nalevingskosten weerspiegelen.
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Amendement 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Van 2014 tot en met 2018: a) Van 2015 tot en met 2018:

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productcyclus bij lichte bedrijfsvoertuigen moet de introductie in 2015 
beginnen, omdat voertuigen die in 2014 worden verkocht nu al ontwikkeld of geproduceerd 
worden. De bijdrage voor overtollige emissies moet daarom ook pas vanaf 1 januari 2015 
worden gevorderd. 

Amendement 202
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Van 2014 tot en met 2018: a) Van 2012 tot en met 2018:

Or. de

Amendement 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van 2014 tot en met 2018 a) vanaf 2014

Or. en

Motivering

Om de naleving en niet de betaling van boeten te waarborgen, moet de bijdrage voor overtollige 
emissies de marginale investeringskosten voor elke overtollige gram weerspiegelen.Uit een 
Britse analyse blijkt dat een stappenstructuur voor de bijdragen betekent dat de doelstelling pas 
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na 2016 en mogelijk zelfs pas na 2020 wordt gerealiseerd.

Amendement 204
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
3 g CO2/km: 

Schrappen

((Overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen

Or. de

Amendement 205
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
3 g CO2/km:

Schrappen

((overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
3 g CO2/km:
((overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €)
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.

(i) (Overtollige emissies × 120 €) × het 
aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
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Or. en

Amendement 207
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

((overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

((overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 209
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 ((Overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen 

 ((Overtollige emissies – 3) × 95 € + 45 €)
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen 

Or. de

Motivering

De bijdrage voor overtollige CO2-emissies bij lichte bedrijfsvoertuigen moet in 
overeenstemming worden gebracht met de overeenkomstige bijdragen voor personenauto’s, 



AM\817674NL.doc 33/86 PE442.834v01-00

NL

want een hogere boete heeft alleen zin als de CO2-emissie een andere uitwerking op het milieu 
zou hebben.

Amendement 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt i – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 ((Overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen 

 ((Overtollige emissies – 3) × 95 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen 

Or. de

Motivering

De boetes voor fabrikanten die de CO2-emissies van de door hen gefabriceerde lichte 
bedrijfsvoertuigen niet verminderen, moeten overeenkomen met de overeenkomstige wetgeving 
voor personenauto’s. In het voorstel van de Commissie is geen enkele rechtvaardiging te vinden 
voor hogere boetes voor voertuigen van categorie N1. 

Amendement 211
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 2 maar niet meer dan 3 g CO2/km: 

schrappen

((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen 

Or. de

Motivering

De boetes zijn bedoeld om overschrijdingen van grenswaarden te voorkomen. In enkele van haar 
onderzoeken gaat de Commissie ervan uit dat slechts een boete van minimaal 120 euro per gram 
kan garanderen dat de fabrikanten overgaan tot investeringen. Kortingen op de boetes voor de 
eerste drie gram leiden ertoe dat de fabrikanten liever de boetes betalen dan dat ze de 
desbetreffende investeringen voor CO2-reductie plegen. 
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Amendement 212
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 2 maar niet meer dan 3 g CO2/km:

Schrappen

((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt ii – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt ii – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

((Overtollige emissies – 2) × 95 € + 20 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde boeteregeling leidt tot 2019 tot een aanzienlijke niet-
naleving. Dit amendement wil de in de boeteregeling genoemde bedragen iets verhogen om de 
naleving van de wet te vergroten en de fabrikanten tegelijkertijd enige flexibiliteit te bieden om 
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ervaring met het systeem op te doen.

Amendement 215
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km: 

schrappen

((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen 

Or. de

Motivering

De boetes zijn bedoeld om overschrijdingen van grenswaarden te voorkomen. In enkele van haar 
onderzoeken gaat de Commissie ervan uit dat slechts een boete van minimaal 120 euro per gram 
kan garanderen dat de fabrikanten overgaan tot investeringen. Kortingen op de boetes voor de 
eerste drie gram leiden ertoe dat de fabrikanten liever de boetes betalen dan dat ze de 
desbetreffende investeringen voor CO2-reductie plegen.

Amendement 216
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km:

Schrappen

((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iii 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km:

Schrappen

((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iii – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

((Overtollige emissies – 1) × 60 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde boeteregeling leidt tot 2019 tot een aanzienlijke niet-
naleving. Dit amendement wil de in de boeteregeling genoemde bedragen iets verhogen om de 
naleving van de wet te vergroten en de fabrikanten tegelijkertijd enige flexibiliteit te bieden om 
ervaring met het systeem op te doen.

Amendement 219
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iv 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km: 

schrappen

Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

Or. de
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Motivering

De boetes zijn bedoeld om overschrijdingen van grenswaarden te voorkomen. In enkele van haar 
onderzoeken gaat de Commissie ervan uit dat slechts een boete van minimaal 120 euro per gram 
kan garanderen dat de fabrikanten overgaan tot investeringen. Kortingen op de boetes voor de 
eerste drie gram leiden ertoe dat de fabrikanten liever de boetes betalen dan dat ze de 
desbetreffende investeringen voor CO2-reductie plegen. 

Amendement 220
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iv 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:

Schrappen

Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iv 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:

Schrappen

Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iv 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) Voor overtollige emissies van niet Schrappen
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meer dan 1 g CO2/km:
Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 223
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iv bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) (Overtollige emissies x 120 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen 

Or. de

Motivering

De boetes zijn bedoeld om overschrijdingen van grenswaarden te voorkomen. In enkele van haar 
onderzoeken gaat de Commissie ervan uit dat slechts een boete van minimaal 120 euro per gram 
kan garanderen dat de fabrikanten overgaan tot investeringen. Kortingen op de boetes voor de 
eerste drie gram leiden ertoe dat de fabrikanten liever de boetes betalen dan dat ze de 
desbetreffende investeringen voor CO2-reductie plegen. 

Amendement 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt iv – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

 Overtollige emissies x 15 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde boeteregeling leidt tot 2019 tot een aanzienlijke niet-
naleving. Dit amendement wil de in de boeteregeling genoemde bedragen iets verhogen om de 
naleving van de wet te vergroten en de fabrikanten tegelijkertijd enige flexibiliteit te bieden om 
ervaring met het systeem op te doen.
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Amendement 225
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Vanaf 2019: Schrappen
(Overtollige emissies x 120 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Amendement 226
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (Overtollige emissies x 120 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

 (Overtollige emissies x 95 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

Or. de

Motivering

De bijdrage voor overtollige CO2-emissies bij lichte bedrijfsvoertuigen moet in 
overeenstemming worden gebracht met de overeenkomstige bijdragen voor personenauto’s, 
want een hogere boete heeft alleen zin als de CO2-emissie een andere uitwerking op het milieu 
zou hebben. 

Amendement 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b – alinae 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (Overtollige emissies x 120 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

 (Overtollige emissies x 95 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

Or. de
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Motivering

De boetes voor fabrikanten die de CO2-emissies van de door hen gefabriceerde lichte 
bedrijfsvoertuigen niet verminderen, moeten overeenkomen met de overeenkomstige wetgeving 
voor personenauto’s. In het voorstel van de Commissie is geen enkele rechtvaardiging te vinden 
voor hogere boetes voor voertuigen van categorie N1. 

Amendement 228
Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder: ‘overtollige emissies’:

Schrappen

het positieve aantal gram per kilometer 
dat de gemiddelde specifieke CO2-emissie 
van een fabrikant – rekening houdende 
met overeenkomstig artikel 11 
goedgekeurde CO2-emissiereducties voor 
innoverende technologieën - hoger ligt 
dan de specifieke emissiedoelstelling in 
het kalenderjaar of het gedeelte van het 
kalenderjaar waarop de eis van artikel 4 
van toepassing is, afgerond op drie 
decimalen; en
het aantal door de fabrikant 
geproduceerde nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in dat jaar zijn 
geregistreerd overeenkomstig de in artikel 
4 uiteengezette introductiecriteria.

Or. en

Amendement 229
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie zal methoden vaststellen 
voor de inning van de in lid 1 vermelde 
bijdragen voor overtollige emissies.

Schrappen
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Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door ze aan te 
vullen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding tot 
en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie bijzonder 
schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en levensvatbaarheid. 
De huidige bijdrage voor overtollige emissies is gelijk aan EUR 480/t in 2015, terwijl voor de 
EU-ETS uit een vergelijking met andere sectoren blijkt: EUR 15/t; aanvullende ETS-boete: EUR 
100/t (bij niet-naleving); en de groene richtlijn inzake overheidsopdrachten: EUR 30 – 40/t 
(externe kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 230
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal methoden vaststellen 
voor de inning van de in lid 1 vermelde 
bijdragen voor overtollige emissies.

Schrappen

Or. en

Amendement 231
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door ze aan te 
vullen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Schrappen
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Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding tot 
en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie bijzonder 
schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en levensvatbaarheid. 
De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan EUR 
480/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking EUR 15/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van EUR 100/t; de groene 
richtlijn inzake overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op EUR 30 – 40/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 232
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bijdragen voor overtollige emissies 
vloeien terug naar de algemene begroting 
van de Europese Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding tot 
en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie bijzonder 
schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en levensvatbaarheid. 
De huidige bijdrage voor overtollige emissies is gelijk aan EUR 480/t in 2015, terwijl voor de 
EU-ETS uit een vergelijking met andere sectoren blijkt: EUR 15/t; aanvullende ETS-boete: EUR 
100/t (bij niet-naleving); en de groene richtlijn inzake overheidsopdrachten: EUR 30 – 40/t 
(externe kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 233
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bijdragen voor overtollige emissies 
vloeien terug naar de algemene begroting 
van de Europese Unie.

Schrappen
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Or. en

Amendement 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Informatie in het voertuig voor de 

bestuurder 
Vanaf 1 januari 2012 rusten fabrikanten 
die een typegoedkeuring voor N1-
voertuigen willen ontvangen zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2007/46/EG elk 
voertuig overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 met een 
brandstofverbruikmeter uit.

Or. en

Motivering

De bestuurders moeten het werkelijke brandstofverbruik van hun voertuig weten, die vaak hoger 
is dan het volgens de EU-testcyclus gemeten verbruik. Een brandstofverbruikmeter kan 
bijdragen aan deze informatieverschaffing en bestuurders ook aanmoedigen tot een rijstijl die 
minder brandstof kost. De Europese Commissie stelt momenteel eisen op voor dergelijke 
voorzieningen in personenauto’s. Deze moeten ook voor lichte bedrijfsvoertuigen gelden.

Amendement 235
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 oktober 2013 en op 31 
oktober van elk daaropvolgend jaar 
publiceert de Commissie een lijst waarin 
voor elke fabrikant het volgende wordt 
vermeld:

1. Uiterlijk op 31 oktober 2015 en op 31 
oktober van elk daaropvolgend jaar 
publiceert de Commissie een lijst waarin 
voor elke fabrikant het volgende wordt 
vermeld:

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig de in het amendement op artikel 7, lid 1 en 2 doorgevoerde wijzigingen.

Amendement 236
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 oktober 2013 en op 31 
oktober van elk daaropvolgend jaar 
publiceert de Commissie een lijst waarin 
voor elke fabrikant het volgende wordt 
vermeld:

1. Uiterlijk op 31 oktober 2014 en op 31 
oktober van elk daaropvolgend jaar 
publiceert de Commissie een lijst waarin 
voor elke fabrikant het volgende wordt 
vermeld:

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet de publicatie aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 oktober 2013 en op 31 
oktober van elk daaropvolgend jaar 
publiceert de Commissie een lijst waarin 
voor elke fabrikant het volgende wordt 
vermeld:

1. Uiterlijk op 31 oktober 2014 en op 31 
oktober van elk daaropvolgend jaar 
publiceert de Commissie een lijst waarin 
voor elke fabrikant het volgende wordt 
vermeld:

Or. en

Amendement 238
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 31 oktober 2014 wordt 
op de in lid 1 bedoelde lijst ook vermeld of 
de fabrikant tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar heeft voldaan aan de eisen van 
artikel 4.

2. Met ingang van 31 oktober 2015 wordt 
op de in lid 1 bedoelde lijst ook vermeld of 
de fabrikant tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar heeft voldaan aan de eisen van 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de in het amendement op artikel 7, lid 1 en 2 doorgevoerde wijzigingen.

Amendement 239
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 31 oktober 2014 wordt 
op de in lid 1 bedoelde lijst ook vermeld of 
de fabrikant tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar heeft voldaan aan de eisen van 
artikel 4.

2. Met ingang van 31 oktober 2016 wordt 
op de in lid 1 bedoelde lijst ook vermeld of 
de fabrikant tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar heeft voldaan aan de eisen van 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet de publicatie aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 31 oktober 2014 wordt 
op de in lid 1 bedoelde lijst ook vermeld of 
de fabrikant tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar heeft voldaan aan de eisen van 

2. Met ingang van 31 oktober 2015 wordt 
op de in lid 1 bedoelde lijst ook vermeld of 
de fabrikant tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar heeft voldaan aan de eisen van 
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artikel 4. artikel 4. 

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productcyclus bij lichte bedrijfsvoertuigen moet de introductie in 2015 
beginnen, omdat voertuigen die in 2014 worden verkocht nu al ontwikkeld of geproduceerd 
worden. De bijdrage voor overtollige emissies moet daarom ook pas vanaf 1 januari 2015 
worden gevorderd.

Amendement 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op aanvraag van een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden 
met CO2-reducties die worden 
gerealiseerd door toepassing van 
innoverende technologieën. De totale 
bijdrage van deze technologieën tot de 
vermindering van de gemiddelde 
specifieke emissies van een fabrikant kan 
tot 7 g CO2/km bedragen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om met verdere eco-innovaties rekening te houden en om de ware rijomstandigheden beter na te 
bootsen, moet de testcyclus herzien worden.

Amendement 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op aanvraag van een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden met 
CO 2-reducties die worden gerealiseerd 
door toepassing van innoverende 

1. Op aanvraag van een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden met 
CO 2-reducties die worden gerealiseerd 
door toepassing van innoverende 
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technologieën. De totale bijdrage van deze 
technologieën tot de vermindering van de 
gemiddelde specifieke emissies van een 
fabrikant kan tot 7 g CO2/km bedragen.

technologieën. 

Or. de

Motivering

Voor de CO2-reductie is de invoering van stimulansen een beter middel dan de instelling van 
verbodsbepalingen. Er is geen objectieve reden voor een beperking van de bijdrage van erkende 
en goedgekeurde eco-innovaties aan de CO2-reductie. 

Amendement 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zal, overeenkomstig de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, uiterlijk op 31 
december 2012 gedetailleerde bepalingen 
vaststellen voor een procedure om deze 
innoverende technologieën goed te keuren. 
Deze gedetailleerde bepalingen zijn 
gebaseerd op de volgende criteria voor 
innoverende technologieën:

2. De Commissie zal, overeenkomstig de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, uiterlijk op 31 
december 2012 gedetailleerde bepalingen 
vaststellen voor een procedure om deze 
innoverende technologieën goed te keuren. 
Deze gedetailleerde bepalingen stemmen 
overeen met de overeenkomstig artikel 12, 
lid 2 van Verordening (EG) 443/2009 
vastgestelde bepalingen en zijn gebaseerd 
op de volgende criteria voor innoverende 
technologieën:

Or. en

Motivering

Artikel 12, lid 2 van de verordening inzake de CO2-emissies van personenauto’s (443/2009) 
vermeldt dat de Commissie uiterlijk in 2010 gedetailleerde bepalingen voor een procedure om 
deze innoverende technologieën goed te keuren vast zal stellen. De bepalingen voor de 
goedkeuringsprocedure, die momenteel voor personenauto’s worden besproken, moeten ook 
voor lichte bedrijfsvoertuigen gelden. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen eco-
innovaties voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen, en de goedkeuringsprocedures 
mogen evenmin verschillen. Dubbel werk moet vermeden worden.
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Amendement 244
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zal, overeenkomstig de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, uiterlijk op 31 
december 2012 gedetailleerde bepalingen 
vaststellen voor een procedure om deze 
innoverende technologieën goed te keuren. 
Deze gedetailleerde bepalingen zijn 
gebaseerd op de volgende criteria voor 
innoverende technologieën:

2. De Commissie zal, overeenkomstig de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, uiterlijk op 31 
december 2012 gedetailleerde bepalingen 
vaststellen voor een procedure om deze 
innoverende technologieën goed te keuren. 
Deze gedetailleerde bepalingen stemmen 
overeen met de overeenkomstig artikel 12, 
lid 2 van Verordening (EG) 443/2009 
vastgestelde bepalingen en zijn gebaseerd 
op de volgende criteria voor innoverende 
technologieën:

Or. en

Motivering

Artikel 12, lid 2 van de verordening inzake de CO2-emissies van personenauto’s (443/2009) 
vermeldt dat de Commissie uiterlijk in 2010 gedetailleerde bepalingen voor een procedure om 
deze innoverende technologieën goed te keuren vast zal stellen. De bepalingen voor de 
goedkeuringsprocedure, die momenteel voor personenauto’s worden besproken, moeten ook 
voor lichte bedrijfsvoertuigen gelden. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen eco-
innovaties voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen, en de goedkeuringsprocedures 
mogen evenmin verschillen. Dubbel werk moet vermeden worden.

Amendement 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zal, overeenkomstig de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, uiterlijk op 31 
december 2012 gedetailleerde bepalingen 
vaststellen voor een procedure om deze 
innoverende technologieën goed te keuren. 
Deze gedetailleerde bepalingen zijn 

2. De Commissie zal, overeenkomstig de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, uiterlijk op 31 
december 2012 gedetailleerde bepalingen 
vaststellen voor een procedure om deze 
innoverende technologieën goed te keuren. 
Deze gedetailleerde bepalingen zijn in 
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gebaseerd op de volgende criteria voor 
innoverende technologieën: 

overeenstemming met de bepalingen in 
artikel 12, lid 2 van Verordening (EG) nr. 
443/2009 en zijn gebaseerd op de volgende 
criteria voor innoverende technologieën: 

Or. de

Motivering

De gedetailleerde bepalingen voor de erkenning van eco-innovaties moeten overeenstemmen met 
de bepalingen van Verordening (EG) nr. 443/2009 (CO2-emissies van personenauto’s), om twee 
verschillende procedures en de daarmee verbonden hogere kosten te vermijden. 

Amendement 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-
Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze gedetailleerde bepalingen worden 
de volgende principes in acht genomen: 
a) Door de regelmatig bijgewerkte EU-lijst 
met goedgekeurde eco-innovaties wordt de 
standaardisering van de eco-innovaties 
binnen de Unie gewaarborgd en een 
effectief gebruik van deze technologieën 
door de voor de typegoedkeuring 
verantwoordelijke instanties van de 
lidstaten gegarandeerd; 
b) de voor de typegoedkeuring 
verantwoordelijke instanties van de 
lidstaten beoordelen de toepassing van de 
eco-innovaties en keuren deze goed 
evenals de bijdrage aan de CO2-reductie, 
zodat ieder voertuigmodel met een 
specifiek eco-innovatiepakket in verband 
kan worden gebracht; 
c) de Commissie beslist binnen zes 
maanden na ontvangst over de aanvraag 
van toeleveranciers of fabrikanten; 
d) een technologie wordt als eco-innovatie 
goedgekeurd, wanneer de hiermee 
beoogde bijdragen aan de CO2-reductie 
van hoogstens 40 procent in de 



PE442.834v01-00 50/86 AM\817674NL.doc

NL

typekeuringscyclus meetbaar zijn; 
e) een technologie wordt als eco-innovatie 
goedgekeurd, wanneer de hiermee 
beoogde bijdragen aan de CO2-reductie 
meer dan 0,2 g/km bedragen. 

Or. de

Motivering

Hoewel de wetgever de goedkeuring van eco-innovaties in Verordening (EG) nr. 443/2009 
(CO2-emissies van personenauto’s) heeft vastgelegd, heeft de Commissie tot nu toe nog geen 
procedure voor de erkenning van eco-innovaties voorgelegd. Om een dergelijke leemte bij de 
lichte bedrijfsvoertuigen te voorkomen, moeten er preciezere richtsnoeren voor de vormgeving 
van de erkenningsprocedure worden ontwikkeld. 

Amendement 247
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis 
Reclame

Reclame voor een voertuig dat onder deze 
wetgeving valt, waarin technische, 
energie- of prijsgegevens worden vermeld, 
dient eindgebruikers de nodige informatie 
te verschaffen over het energieverbruik 
van het voertuig.

Or. en

Motivering

Het is van het allergrootste belang dat klanten, met name uit het MKB, informatie ontvangen 
over het energieverbruik van de lichte bedrijfsvoertuigen die ze willen aanschaffen. Deze 
formulering berust op de voor de herziening van de energie-etiketteringsrichtlijn 
overeengekomen tekst, met toevoeging van technische specificaties, die vaak in reclame voor 
lichte bedrijfsvoertuigen vermeld worden.

Amendement 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 oktober 2016, en 
vervolgens om de drie jaar, worden 
maatregelen vastgesteld om bijlage I te 
wijzigen teneinde de waarde M0 waarnaar 
in die bijlage wordt verwezen aan te 
passen aan de gemiddelde massa van de 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in de 
voorafgaande drie kalenderjaren.

Schrappen

Or. en

Motivering

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads to 
significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the mass 
correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target adaptation which 
is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous mass increased 
therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the target line cannot be 
seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, efforts of the industry 
etc.

Amendement 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen worden voor het eerst 
van kracht op 1 januari 2018 en 
vervolgens om de drie jaar.

Schrappen

Or. en

Amendement 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 

Schrappen
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verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 251
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 1 januari 2018 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstelling in bijlage I en de 
afwijkingen overeenkomstig artikel 10, 
ten einde:
- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om vanaf 2025 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 
145 g CO2/km te halen; en
- vast te stellen hoe die doelstelling moet 
worden gehaald, onder meer door 
bijdragen voor overtollige emissies.
Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld,
zal de Commissie, voor zover nodig, een 
voorstel indienen om deze verordening te 
wijzigen op een manier die zo neutraal 
mogelijk is vanuit concurrentiestandpunt, 
en die sociaal rechtvaardig en duurzaam 
is.
De Europese Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Europese Raad 
een voorstel in over die maatregelen, die 
bedoeld zijn om essentiële onderdelen van 
deze verordening te wijzigen.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde langetermijndoelstelling van 135 g/km in 2020 is compleet onrealistisch en het 
is onredelijk om een effectbeoordeling op die hoeveelheid te baseren. Voordat er een 
hoeveelheid en een datum voor een langetermijndoelstelling wordt vastgesteld, moet er een 
uitgebreide effectbeoordeling plaatsvinden.

Amendement 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 1 januari 2018 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstelling in bijlage I en de 
afwijkingen overeenkomstig artikel 10, 
teneinde:
- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om vanaf 2025 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 
145 g CO2/km te halen; en
- vast te stellen hoe die doelstelling moet 
worden gehaald, onder meer door 
bijdragen voor overtollige emissies.
Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld, 
zal de Commissie, voor zover nodig, een 
voorstel indienen om deze verordening te 
wijzigen op een manier die zo neutraal 
mogelijk is vanuit concurrentiestandpunt, 
en die sociaal rechtvaardig en duurzaam 
is.
De Europese Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Europese Raad 
een voorstel in over die maatregelen, die 
bedoeld zijn om essentiële onderdelen van 
deze verordening te wijzigen.

Or. en
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Motivering

Lichte bedrijfsvoertuigen hebben te maken met hogere kosten voor de CO2-reductie dan 
personenauto’s en langere ontwikkelings- en productiecycli, waardoor een 
langetermijndoelstelling van 135 g/km uiterlijk in 2020 realistisch niet haalbaar is. Dat zou 
leiden tot een verkoopprijsverhoging van ruim EUR 5000 en de verdwijning van specifieke 
voertuigklassen (bijv. klasse III). Uit het eerste onderzoek dat in opdracht van de Commissie 
werd uitgevoerd, blijkt dat 160 g/km een ambitieus doch haalbaar doel is voor de CO2-reductie.

Amendement 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 1 januari 2013 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen in bijlage I en de 
afwijkingen overeenkomstig artikel 10, 
teneinde:

4. Uiterlijk op 1 januari 2013 evalueert de 
Commissie de uitvoering van de specifieke 
emissiedoelstellingen in bijlage I en de 
afwijkingen overeenkomstig artikel 10, 
teneinde:

Or. en

Motivering

De fabrikanten moeten voor de doelstelling van 2020 investeringszekerheid krijgen.

Amendement 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; 

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 150 g CO2/km
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; 

Or. de
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Motivering

Met het oog op de hogere kosten voor CO2-reducties bij lichte bedrijfsvoertuigen vergeleken met 
personenauto’s en de langere ontwikkelings- en productiecyclus die daarvoor nodig is, is een 
doel van 135 g CO2/km binnen het vastgestelde tijdsbestek niet haalbaar. 150 g CO2/km is een 
ambitieus, maar realistisch doel.

Amendement 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g 
CO2/km te halen, voor zover de 
haalbaarheid daarvan is bevestigd op 
basis van geactualiseerde resultaten van 
de effectbeoordeling; en 

– vast te stellen of op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling uiterlijk in 2020 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 160 g
CO2/km en uiterlijk in 2025 een 
langetermijndoelstelling van 135 g 
CO2/km haalbaar is; en

Or. de

Motivering

Voor de vastlegging van de precieze waarden voor de langetermijndoelen en de opname van 
lichte bedrijfsvoertuigen van de categorie N2 en M2 in deze verordening geldt het voorbehoud 
dat de haalbaarheid hiervan nog door middel van een effectbeoordeling moet worden bevestigd. 

Amendement 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 125 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en
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Or. en

Motivering

Om de EU2020-doelstellingen te halen, is het van essentieel belang de brandstofefficiëntie van 
busjes en lichte bedrijfsvoertuigen te verhogen teneinde de vervoerskosten voor het bedrijfsleven 
te verminderen. De maatregelen die nodig zijn om de brandstofefficiëntie te verhogen en de 
CO2-uitstoot te verlagen, komen in feite overeen. Autofabrikanten hebben campagne gevoerd om 
het stellen van ambitieuze normen voor de brandstofefficiëntie/CO2-reductie te frustreren, maar 
ze overtreffen nu al de verwachtingen van de wetgeving uit 2009. De industrie zal positief en 
innovatief reageren op doelstellingen die een aanzienlijke verbetering inhouden en op een 
termijn van 10 jaar om deze te realiseren.

Amendement 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om vanaf 2020 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 160 g CO2/km 
te halen; en

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive enironmental 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). The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 
vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 
vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can 
only be considered for any long-term target.

Amendement 258
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om vanaf 2020 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 160 g CO2/km 
te halen; en

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not reasonable 
to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact assessment 
before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 and M2 
vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass below 
2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those vehicle 
categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be considered for 
any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 
vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the vehicle 
manufacturers.

Amendement 259
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om vanaf 2020 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 160 g CO2/km 
te halen; en

Or. en

Motivering

Motivering The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
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assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those vehicle 
categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be considered for 
any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 
vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the vehicle 
manufacturers.

Amendement 260
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om vanaf 2025 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen; en

Or. en

Motivering

De voorgestelde langetermijndoelstelling van 135 g/km in 2020 is onrealistisch en het is 
onredelijk om een effectbeoordeling op die hoeveelheid te baseren. Voordat er een hoeveelheid 
en een datum voor een langetermijndoelstelling wordt vastgesteld, moet er een uitgebreide 
effectbeoordeling plaatsvinden.

Amendement 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – ealinea – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 125 g CO2/km 
te halen; en



AM\817674NL.doc 59/86 PE442.834v01-00

NL

geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

Or. en

Amendement 262
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 125 g CO2/km 
te halen; en

Or. en

Amendement 263
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 125 g CO2/km 
te halen; en

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de doelstellingen juridisch bindend en definitief zijn. Als de 
reductiedoelstellingen in de verordening afhankelijk zijn van de bevestiging van hun 
haalbaarheid, hebben de producenten geen investerings- en planningszekerheid.
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Amendement 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1– streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 125 g CO2/km 
te halen; en

Or. en

Motivering

Een doelstelling van 125 g CO2/km in 2020 betekent een vermindering van 38% ten opzichte van 
de huidige niveaus. Dat sluit beter aan op de reductieniveaus voor auto’s, waarvoor de 
doelstelling voor 2020 een vermindering van 40% vereist. De technische haalbaarheid van een 
niveau van 125 g CO2/km wordt ondersteund door de effectbeoordeling van de Commissie en 
zendt het sterk signaal naar de fabrikanten dat ze hun vloot busjes moeten innoveren.

Amendement 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

– vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 125 g CO2/km 
te halen; en

Or. en
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Amendement 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld, zal 
de Commissie, voor zover nodig,

Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld, zal 
de Commissie,

Or. en

Amendement 267
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld,
zal de Commissie, voor zover nodig,

Op basis van die evaluatie zal de 
Commissie, voor zover nodig,

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de doelstellingen juridisch bindend en definitief zijn. Als de 
reductiedoelstellingen in de verordening afhankelijk zijn van de bevestiging van hun 
haalbaarheid, hebben de producenten geen investerings- en planningszekerheid.

Amendement 268
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 

Schrappen
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concurrentiestandpunt, en die sociaal 
rechtvaardig en duurzaam is;

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de doelstellingen juridisch bindend en definitief zijn. Als de 
reductiedoelstellingen in de verordening afhankelijk zijn van de bevestiging van hun 
haalbaarheid, hebben de producenten geen investerings- en planningszekerheid.

Amendement 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, en die sociaal 
rechtvaardig en duurzaam is;

– een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, die sociaal 
rechtvaardig en duurzaam is en die 
aansluit op de EU-doelstelling om de 
emissies uiterlijk in 2050 in vergelijking 
met de niveaus van 1990 met 80-90% te 
verminderen;

Or. en

Motivering

Er moet een verwijzing naar de bredere context van de EU-klimaatdoelstellingen in de 
wetgeving worden toegevoegd. Bij herziening van deze wetgeving moet met de nieuwste EU-
doelstellingen rekening worden gehouden.

Amendement 270
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, en die sociaal 

– een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, en die sociaal 
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rechtvaardig en duurzaam is; rechtvaardig en duurzaam is en die in 
overeenstemming is met het EU-doel om 
tot 2050 de emissies ten opzichte van het 
niveau van 1990 met 80-90 % te 
verminderen.

Or. de

Motivering

Benadrukt moet worden dat deze wetgeving deel uitmaakt van de EU-strategie ter bestrijding 
van de klimaatverandering. Indien het doel van 135g/km wordt bevestigd, moet dit ook worden 
opgenomen in het standpunt van de Europese Unie over het klimaat. Op 11 maart heeft de 
Europese Raad het doel van de emissiereductie nogmaals bekrachtigd.

Amendement 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, en die sociaal 
rechtvaardig en duurzaam is;

– gedetailleerde regels vaststellen inzake 
de voorwaarden voor uitvoering van de 
eisen in deze verordening op een manier 
die zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, en die sociaal 
rechtvaardig en duurzaam is;

Or. en

Amendement 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bevestigen of voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
een referentiemassa van hoogstens 2 610 
kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, ook in 

– een voorstel voorleggen om voertuigen 
van de categorieën M2 en N2, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en van voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, met het 
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deze verordening worden opgenomen. oog op het langetermijndoel vanaf 2020 
ook in deze verordening op te nemen. 

Or. de

Motivering

Voor de vastlegging van de precieze waarden voor de langetermijndoelen en de opname van 
lichte bedrijfsvoertuigen van de categorie N2 en M2 in deze verordening geldt het voorbehoud 
dat de haalbaarheid hiervan nog door middel van een effectbeoordeling moet worden bevestigd. 

Amendement 273
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bevestigen of voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
een referentiemassa van hoogstens 
2 610 kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, ook in 
deze verordening worden opgenomen.

– de voorwaarden vaststellen voor een 
mogelijke opname in de 
langetermijndoelstelling van deze 
verordening van voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
een referentiemassa van hoogstens 
2 610 kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not reasonable 
to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact assessment 
before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 and M2 
vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass below 
2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those vehicle 
categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be considered for 
any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 
vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the vehicle 
manufacturers.
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Amendement 274
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bevestigen of voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
een referentiemassa van hoogstens 
2 610 kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, ook in 
deze verordening worden opgenomen.

– de voorwaarden vaststellen voor een 
mogelijke opname in de 
langetermijndoelstelling van deze 
verordening van voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
een referentiemassa van hoogstens 
2 610 kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not reasonable 
to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact assessment 
before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 and M2 
vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass below 
2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those vehicle 
categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be considered for 
any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 
vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the vehicle 
manufacturers.

Amendement 275
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bevestigen of voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
een referentiemassa van hoogstens 
2 610 kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 

– de voorwaarden vaststellen voor een 
mogelijke opname in de 
langetermijndoelstelling van deze 
verordening van voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
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overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, ook in 
deze verordening worden opgenomen.

een referentiemassa van hoogstens 
2 610 kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

Or. en

Amendement 276
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bevestigen of voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
een referentiemassa van hoogstens 
2 610 kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, ook in 
deze verordening worden opgenomen.

– de voorwaarden vaststellen voor een 
mogelijke opname in de 
langetermijndoelstelling van deze 
verordening van voertuigen van de 
categorieën M2 en N2, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met 
een referentiemassa van hoogstens 
2 610 kg, en van voertuigen waartoe de 
typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

Or. en

Amendement 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 13, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

 Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, voor zover die 
procedure met de gewijzigde verdragen 
verenigbaar is.

Or. en
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Amendement 278
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

De Europese Commissie dient een 
voorstel bij het Europees Parlement en de 
Raad in over die maatregelen, die bedoeld 
zijn om essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen.

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not reasonable 
to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact assessment 
before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 and M2 
vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass below 
2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those vehicle 
categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be considered for 
any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 
vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the vehicle 
manufacturers.

Amendement 279
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

De Europese Commissie dient een 
voorstel bij het Europees Parlement en de 
Raad in over die maatregelen, die bedoeld 
zijn om essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen.

Or. en

Motivering

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not reasonable 
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to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact assessment 
before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 and M2
vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass below 
2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those vehicle 
categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be considered for 
any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 
vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the vehicle 
manufacturers.

Amendement 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

De Europese Commissie dient een 
voorstel bij het Europees Parlement en de 
Raad in over die maatregelen, die bedoeld 
zijn om essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen.

Or. en

Amendement 281
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

De Europese Commissie dient een 
voorstel bij het Europees Parlement en de 
Raad in over die maatregelen, die bedoeld 
zijn om essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen.

Or. en
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Amendement 282
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 januari 2018 evalueert de
Commissie de specifieke 
emissiedoelstelling in bijlage I en de 
afwijkingen overeenkomstig artikel 10, 
teneinde:
- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om vanaf 2025 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 
145 g CO2/km te halen; en
- vast te stellen hoe die doelstelling moet 
worden gehaald, onder meer door 
bijdragen voor overtollige emissies.
Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld, 
zal de Commissie, voor zover nodig, een 
voorstel indienen om deze verordening te 
wijzigen op een manier die zo neutraal 
mogelijk is vanuit concurrentiestandpunt, 
en die sociaal rechtvaardig en duurzaam 
is.
De Europese Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Europese Raad 
een voorstel in over die maatregelen, die 
bedoeld zijn om essentiële onderdelen van 
deze verordening te wijzigen.

Or. en

Motivering

Lichte bedrijfsvoertuigen hebben te maken met hogere kosten voor de CO2-reductie dan 
personenauto’s en langere ontwikkelings- en productiecycli, waardoor een 
langetermijndoelstelling van 135 g/km uiterlijk in 2020 realistisch niet haalbaar is. Dat zou 
leiden tot een verkoopprijsverhoging van ruim EUR 5000 en de verdwijning van specifieke 
voertuigklassen (bijv. klasse III). Uit het eerste onderzoek dat in opdracht van de Commissie 
werd uitgevoerd, blijkt dat 160 g/km een ambitieus doch haalbaar doel is voor de CO2-reductie.
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Amendement 283
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 januari 2018 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstelling in bijlage I en de 
afwijkingen overeenkomstig artikel 10, 
teneinde:
- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om vanaf 2025 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 
145 g CO2/km te halen; en
- vast te stellen hoe die doelstelling moet 
worden gehaald, onder meer door 
bijdragen voor overtollige emissies.
Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld, 
zal de Commissie, voor zover nodig,
– een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, en die sociaal 
rechtvaardig en duurzaam is.
De Europese Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Europese Raad 
een voorstel in over die maatregelen, die 
bedoeld zijn om essentiële onderdelen van 
deze verordening te wijzigen.

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive enironmental 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 in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction 
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target (which would already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Amendement 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

schrappen

Or. de

Motivering

Voor de vastlegging van de precieze waarden voor de langetermijndoelen en de opname van 
lichte bedrijfsvoertuigen van de categorie N2 en M2 in deze verordening geldt het voorbehoud 
dat de haalbaarheid hiervan nog door middel van een effectbeoordeling moet worden bevestigd. 

Amendement 285
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk in 2015 evalueert de 
Commissie de in bijlage II, deel B, punt 7, 
uiteengezette methode voor het vaststellen 
van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen en dient zij, voor 
zover nodig, bij het Europees Parlement 
en de Raad een voorstel in om bijlage II te 
wijzigen.

7. Uiterlijk in 2011 zet de Commissie ten 
behoeve van het toezicht een procedure op 
om representatieve waarden van de CO2-
emissies en massa van voltooide 
voertuigen te verkrijgen.

Or. en

Motivering

De Commissie hoort met een goede oplossing te komen alvorens een wetsvoorstel aan te nemen. 
Het voorstel van de Commissie voorziet in een CO2-doelstelling voor naleving vanaf 2014. 
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Voltooide voertuigen maken circa 15-16% van de gehele markt voor lichte bedrijfsvoertuigen 
uit. Gezien het hoge marktaandeel en de momenteel nog onbekende gevolgen voor de vloot van 
de oorspronkelijke fabrikanten, moet er zo snel mogelijk een goede procedure worden 
vastgesteld om representatieve waarden van de CO2-emissies en massa van voltooide voertuigen 
te verkrijgen.

Amendement 286
Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk in 2015 evalueert de 
Commissie de in bijlage II, deel B, punt 7, 
uiteengezette methode voor het vaststellen 
van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen en dient zij, voor 
zover nodig, bij het Europees Parlement 
en de Raad een voorstel in om bijlage II te 
wijzigen.

7. Uiterlijk in 2011 zet de Commissie ten 
behoeve van het toezicht een procedure op 
om representatieve waarden van de CO2-
emissies en massa van voltooide 
voertuigen te verkrijgen.

Or. en

Motivering

De Commissie hoort met een goede oplossing te komen alvorens een wetsvoorstel aan te nemen. 
Het voorstel van de Commissie voorziet in een CO2-doelstelling voor naleving vanaf 2014. 
Voltooide voertuigen maken circa 15-16% van de gehele markt voor lichte bedrijfsvoertuigen 
uit. Gezien het hoge marktaandeel en de momenteel nog onbekende gevolgen voor de vloot van 
de oorspronkelijke fabrikanten, moet er zo snel mogelijk een goede procedure worden 
vastgesteld om representatieve waarden van de CO2-emissies en massa van voltooide voertuigen 
te verkrijgen.

Amendement 287
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk in 2015 evalueert de 
Commissie de in bijlage II, deel B, punt 7, 
uiteengezette methode voor het vaststellen 
van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen en dient zij, voor 
zover nodig, bij het Europees Parlement en 

7. Uiterlijk in 2011 dient de Commissie bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in voor een procedure voor het 
vaststellen van de specifieke CO2-emissies 
van voltooide voertuigen. 
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de Raad een voorstel in om bijlage II te 
wijzigen. 

Or. de

Motivering

De Commissie heeft in een werkdocument al uiteengezet dat de in het voorstel voor de 
verordening genoemde methode voor het vaststellen van specifieke CO2-emissies van voltooide 
voertuigen niet geschikt is en zij moet zo snel mogelijk een procedure voor herziening 
voorleggen.

Amendement 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk in 2015 evalueert de 
Commissie de in bijlage II, deel B, punt 7, 
uiteengezette methode voor het vaststellen 
van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen en dient zij, voor 
zover nodig, bij het Europees Parlement 
en de Raad een voorstel in om bijlage II te 
wijzigen.

7. Uiterlijk in 2011 zet de Commissie ten 
behoeve van het toezicht een procedure op 
om representatieve waarden van de CO2-
emissies en massa van voltooide 
voertuigen te verkrijgen.

Or. en

Motivering

De Commissie hoort met een goede oplossing te komen alvorens een wetsvoorstel aan te nemen. 
Het voorstel van de Commissie voorziet in een CO2-doelstelling voor naleving vanaf 2014. 
Voltooide voertuigen maken circa 15-16% van de gehele markt voor lichte bedrijfsvoertuigen 
uit. Gezien het hoge marktaandeel en de momenteel nog onbekende gevolgen voor de vloot van 
de oorspronkelijke fabrikanten, moet er zo snel mogelijk een goede procedure worden 
vastgesteld om representatieve waarden van de CO2-emissies en massa van voltooide voertuigen 
te verkrijgen.

Amendement 289
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk in 2015 evalueert de 
Commissie de in bijlage II, deel B, punt 7, 
uiteengezette methode voor het vaststellen 
van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen en dient zij, voor 
zover nodig, bij het Europees Parlement 
en de Raad een voorstel in om bijlage II te 
wijzigen.

7. Uiterlijk in 2011 zet de Commissie ten 
behoeve van het toezicht een procedure op 
om representatieve waarden van de CO2-
emissies en massa van voltooide 
voertuigen te verkrijgen.

Or. en

Motivering

De Commissie hoort met een goede oplossing te komen alvorens een wetsvoorstel aan te nemen. 
Het voorstel van de Commissie voorziet in een CO2-doelstelling voor naleving vanaf 2014. 
Voltooide voertuigen maken circa 15-16% van de gehele markt voor lichte bedrijfsvoertuigen 
uit. Gezien het hoge marktaandeel en de momenteel nog onbekende gevolgen voor de vloot van 
de oorspronkelijke fabrikanten, moet er zo snel mogelijk een goede procedure worden 
vastgesteld om representatieve waarden van de CO2-emissies en massa van voltooide voertuigen 
te verkrijgen.

Amendement 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Amendement op Richtlijn 92/6/EEG

Richtlijn 92/6/EEG1 van de Raad wordt 
hierbij met ingang van …*, als volgt 
gewijzigd:
(1) Artikel 1 wordt vervangen door:
"Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt onder “motorvoertuig” verstaan: 
een door een motor aangedreven voertuig 
van categorie M2, M3, N1, N2 of N3, 
bestemd voor deelneming aan het 
wegverkeer, op ten minste vier wielen en 
met een door de constructie bepaalde 
maximum snelheid van meer dan 25 km 
per uur."
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Onder de categorieën M2, M3, N1, N2 en 
N3 worden verstaan deze categorieën 
zoals zij zijn omschreven in bijlage II bij 
Richtlijn 70/156/EEG (*)."
(2) De eerste alinea van artikel 2 wordt 
vervangen door:
"De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
in artikel 1 bedoelde motorvoertuigen van 
de categorieën N1, N2, M2 en M3 alleen 
aan het wegverkeer kunnen deelnemen 
indien zij zijn uitgerust met een 
snelheidsbegrenzer die zodanig is 
afgesteld dat hun snelheid niet meer dan 
100 kilometer per uur kan bedragen."
____________
*PB: één jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.
____________
1 PB L 57 van 2.3.1992, blz. 27.

Or. en

Amendement 291
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van 2014 tot en met 2017: a) van 2012 tot en met 2017:

Or. en

Motivering

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

Amendement 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter a – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Van 2014 tot en met 2017: a) Van 2015 tot en met 2017:

Or. de

Motivering

Deze verandering is het gevolg van de wijziging van de startdatum met de introductie vanaf 
2015. 

Amendement 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van 2014 tot en met 2017: a) van 2014 tot en met 2017:

Or. en

Amendement 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter a – regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)

Indicatieve specifieke CO2-emissies = 165
+ a × (M – M0)

Or. en

Motivering

Ter verhoging van de investeringszekerheid moet er voor de langetermijndoelstelling van 2020 
rechtszekerheid bestaan.

Amendement 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter a – regel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)

Indicatieve specifieke CO2-emissies = 160 
+ a × (M – M0)

Or. en

Motivering

Om de EU2020-doelstellingen te halen, is het van essentieel belang de brandstofefficiëntie van 
busjes en lichte bedrijfsvoertuigen te verhogen teneinde de vervoerskosten voor het bedrijfsleven 
te verminderen. De maatregelen die nodig zijn om de brandstofefficiëntie te verhogen en de 
CO2-uitstoot te verlagen, komen in feite overeen. Voertuigfabrikanten beweren in het openbaar 
dat de doelstelling voor 2016 van de Commissie een "uitdaging" vormt, maar in besloten kring 
geven ze toe dat deze aanmerkelijk ambitieuzer had kunnen zijn.

Amendement 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter a – regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indicatieve specifieke CO2-emissies = 175
+ a × (M – M0)

Specifieke CO2-emissies = 175 + a × (M –
M0)

Or. en

Amendement 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Vanaf 2018: Schrappen
Indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 12, lid 1, 
vastgestelde waarde
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a = 0,093

Or. en

Motivering

De adviseur van de Commissie heeft verklaard dat de waarschijnlijkheid van een hogere massa 
bij lichte bedrijfsvoertuigen aanzienlijk kleiner is dan bij personenauto’s, omdat een hogere 
gemiddelde massa leidt tot aanzienlijk hogere kosten om de doelstelling te halen. Bovendien leidt 
invoering van een massacorrectie in 2018 en elke drie jaar daarna tot een regelmatige 
aanpassing van de doelstelling, en dat sluit niet aan op de behoeften van de fabrikanten van 
busjes inzake de introductietijd. Er hoeft dus geen rekening te worden gehouden met de 
autonome massaverhoging.

Amendement 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter b – regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Indicatieve specifieke CO2-emissies = 175
+ a × (M – M0)

Indicatieve specifieke CO2-emissies = 160
+ a × (M – M0)

Or. en

Motivering

Om de EU2020-doelstellingen te halen, is het van essentieel belang de brandstofefficiëntie van 
busjes en lichte bedrijfsvoertuigen te verhogen teneinde de vervoerskosten voor het bedrijfsleven 
te verminderen. De maatregelen die nodig zijn om de brandstofefficiëntie te verhogen en de
CO2-uitstoot te verlagen, komen in feite overeen. Voertuigfabrikanten beweren in het openbaar 
dat de doelstelling voor 2016 van de Commissie een "uitdaging" vormt, maar in besloten kring 
geven ze toe dat deze aanmerkelijk ambitieuzer had kunnen zijn.

Amendement 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Vanaf 2020:
Indicatieve specifieke CO2-emissie = 125 
+ a × (M – M0)
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waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg) of een andere vastgestelde 
nutsparameter overeenkomstig artikel 12, 
lid 4
M0 = de overeenkomstig artikel 12, lid 1, 
vastgestelde waarde
a = de overeenkomstig artikel 12, lid 4, 
vastgestelde waarde

Or. en

Amendement 300
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het jaar dat begint op 1 januari
2011 en alle daaropvolgende jaren 
verzamelen de lidstaten de volgende 
gegevens over alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die op hun grondgebied 
worden ingeschreven:

1. Voor het jaar dat begint op 1 januari 
2014 en alle daaropvolgende jaren 
verzamelen de lidstaten de volgende 
gegevens over alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die op hun grondgebied 
worden ingeschreven:

Or. en

Amendement 301
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het jaar dat begint op 1 januari 
2011 en alle daaropvolgende jaren 
verzamelen de lidstaten de volgende 
gegevens over alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die op hun grondgebied 
worden ingeschreven:

1. Voor het jaar dat begint op 1 januari 
2013 en alle daaropvolgende jaren 
verzamelen de lidstaten de volgende 
gegevens over alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die op hun grondgebied 
worden ingeschreven:

Or. en
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Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet het toezicht aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het jaar dat begint op 1 januari 
2011 en alle daaropvolgende jaren 
verzamelen de lidstaten de volgende 
gegevens over alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die op hun grondgebied 
worden ingeschreven:

1. Voor het jaar dat begint op 1 januari 
2013 en alle daaropvolgende jaren 
verzamelen de lidstaten de volgende 
gegevens over alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die op hun grondgebied 
worden ingeschreven:

Or. en

Amendement 303
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) type, variant en uitvoering, , b) type, variant en uitvoering, met inbegrip 
van voltooide voertuigen, 

Or. de

Motivering

De compromistekst van de Commissie met betrekking tot voltooide voertuigen is niet duidelijk 
genoeg, of hierdoor zou een prikkel voor fabrikanten kunnen worden gecreëerd om de productie 
om te schakelen naar voltooide voertuigen. Er moeten vrijwaringsclausules worden opgenomen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de controle op de hoogte van het aandeel van voltooide 
voertuigen. 

Amendement 304
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 3 – inleidende formule



AM\817674NL.doc 81/86 PE442.834v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor het kalenderjaar dat begint op 1
januari 2011 en alle daaropvolgende 
kalenderjaren stellen alle lidstaten, 
overeenkomstig de in deel B uiteengezette 
methoden, het volgende vast voor elke 
fabrikant:

3. Voor het kalenderjaar dat begint op 
1 januari 2014 en alle daaropvolgende 
kalenderjaren stellen alle lidstaten, 
overeenkomstig de in deel B uiteengezette 
methoden, het volgende vast voor elke 
fabrikant:

Or. en

Amendement 305
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor het kalenderjaar dat begint op 
1 januari 2011 en alle daaropvolgende 
kalenderjaren stellen alle lidstaten, 
overeenkomstig de in deel B uiteengezette 
methoden, het volgende vast voor elke 
fabrikant:

3. Voor het kalenderjaar dat begint op 
1 januari 2013 en alle daaropvolgende 
kalenderjaren stellen alle lidstaten, 
overeenkomstig de in deel B uiteengezette 
methoden, het volgende vast voor elke 
fabrikant:

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet het toezicht aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor het kalenderjaar dat begint op 
1 januari 2011 en alle daaropvolgende 
kalenderjaren stellen alle lidstaten, 
overeenkomstig de in deel B uiteengezette 
methoden, het volgende vast voor elke 
fabrikant:

3. Voor het kalenderjaar dat begint op 
1 januari 2013 en alle daaropvolgende 
kalenderjaren stellen alle lidstaten, 
overeenkomstig de in deel B uiteengezette 
methoden, het volgende vast voor elke 
fabrikant:
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Or. en

Amendement 307
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 3 – letter d - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor elke variant van elke uitvoering
van elk type nieuw licht bedrijfsvoertuig:

d) voor elke uitvoering van elke variant
van elk type nieuw licht bedrijfsvoertuig:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de in het amendement op artikel 7, lid 1 doorgevoerde wijzigingen.

Amendement 308
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 3 – letter d – punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de specifieke CO2-emissies; ii) de specifieke CO2-emissies en het 
aandeel in de emissiereductie als gevolg 
van innoverende technologieën 
overeenkomstig artikel 11;

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet het toezicht aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel A – punt 3 – letter d – punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de specifieke CO2-emissies; ii) de specifieke CO2-emissies en het 
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aandeel in de emissiereductie als gevolg 
van innoverende technologieën 
overeenkomstig artikel 11;

Or. en

Amendement 310
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel B – punt 4 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verdeling per uitvoering van nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen 

4. De verdeling per uitvoering van nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van 
het aandeel van voltooide voertuigen

Or. de

Motivering

De compromistekst van de Commissie met betrekking tot voltooide voertuigen is niet duidelijk 
genoeg, of hierdoor zou een prikkel voor fabrikanten kunnen worden gecreëerd om de productie 
om te schakelen naar voltooide voertuigen. Er moeten vrijwaringsclausules worden opgenomen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de controle op de hoogte van het aandeel van voltooide 
voertuigen. 

Amendement 311
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel B – punt 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het laadvermogen van een voertuig wordt 
gedefinieerd als 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.

Het laadvermogen van een voertuig wordt 
gedefinieerd als het verschil tussen de 
technisch toelaatbare maximummassa van 
het voertuig in beladen toestand zoals 
vermeld in het certificaat van 
overeenstemming en zoals omschreven in 
punt 2.8 van bijlage I bij Richtlijn 
2007/46/EG, overeenkomstig bijlage III bij 
Richtlijn 2007/46/EG, en de massa van het 
voertuig.

Or. en
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Motivering

Voor betere aansluiting op Richtlijn 2007/46/EG.

Amendement 312
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel B – punt 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Specifieke emissies van voltooide 
voertuigen

Schrappen

De specifieke emissies van voltooide 
voertuigen worden vastgesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2004/3/EG. Als 
die waarde niet beschikbaar is, worden de 
specifieke emissies van een voltooid 
voertuig gelijkgesteld met de hoogste 
waarde van de specifieke emissies van alle 
in hetzelfde jaar in de EU ingeschreven 
complete voertuigen van hetzelfde 
voertuigtype als het incomplete voertuig 
waarop het voltooide voertuig is 
gebaseerd, waarbij “voertuigtype” wordt 
gedefinieerd overeenkomstig artikel 3 van 
Richtlijn 2007/46/EG. Wanneer er meer 
dan drie verschillende waarden van de 
specifieke emissies van alle complete 
voertuigen zijn, wordt de tweede hoogste 
waarde gebruikt.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft deze wijziging op het oorspronkelijke voorstel aanbevolen omdat haar 
oorspronkelijke voorstel geen werkbare oplossing biedt.

Amendement 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – deel B – punt 7 – alinea 1



AM\817674NL.doc 85/86 PE442.834v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke emissies van voltooide 
voertuigen worden vastgesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2004/3/EG. Als 
die waarde niet beschikbaar is, worden de 
specifieke emissies van een voltooid 
voertuig gelijkgesteld met de hoogste 
waarde van de specifieke emissies van alle 
in hetzelfde jaar in de EU ingeschreven 
complete voertuigen van hetzelfde 
voertuigtype als het incomplete voertuig 
waarop het voltooide voertuig is 
gebaseerd, waarbij “voertuigtype” wordt 
gedefinieerd overeenkomstig artikel 3 van 
Richtlijn 2007/46/EG. Wanneer er meer 
dan drie verschillende waarden van de 
specifieke emissies van alle complete 
voertuigen zijn, wordt de tweede hoogste 
waarde gebruikt. 

Bij voertuigen die in verschillende fasen 
worden gefabriceerd, is de fabrikant van 
het voltooide voertuig verantwoordelijk 
voor het hele voertuig. Voor de registratie 
van de voor deze richtlijn essentiële 
parameters CO2 en referentiemassa van 
het voertuig kan het nodig zijn dat de 
fabrikant van het incomplete voertuig 
binnen deze richtlijn de 
verantwoordelijkheid voor de 
verwezenlijking van de CO2-doelwaarde 
op zich neemt. Daarbij mag de fabrikant 
niet te zwaar worden belast. 

De fabrikant van het voltooide voertuig 
geeft aan de desbetreffende 
monitoringsinstanties (fabrikant van het 
incomplete voertuig, Commissie, 
nationale vergunning verlenende 
autoriteiten) de referentiemassa van het 
voltooide voertuig en – voor zover bekend 
– de CO2-waarde van het voltooide 
voertuig of – indien niet bekend – de voor 
de referentiemassa van het voltooide 
voertuig gehomologeerde CO2-waarde 
van het incomplete voertuig door. 
Uiterlijk 31-12-2011 komt de Commissie 
met een voor dit proces noodzakelijke 
aanpassing van Richtlijn 2007/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
september 2007 tot vaststelling van een 
kader voor de goedkeuring van
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn)1. 
Om de betrouwbaarheid van het 
beschreven proces te waarborgen, moet de 
Commissie in het eerste kalenderjaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn het 
proces evalueren en zo nodig aanpassen. 
Pas nadat deze aanpassing van kracht 
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wordt, kunnen voertuigen die in 
verschillende fasen worden gefabriceerd 
bij de verwezenlijking van de doelwaarde 
volledig worden meegerekend. 
1 PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1.

Or. de

Motivering

In het door COM voorgelegde voorstel wordt geen rekening gehouden met de eisen aan de 
homologatie van incomplete voertuigen en de zakelijke betrekkingen die er tussen de fabrikant 
van het incomplete en van het voltooide voertuig bestaan. Het mag niet zo zijn dat de fabrikant 
van het incomplete voertuig, met het oog op het correct opnemen van de CO2-waarden en de 
referentiemassa‘s van incomplete/voltooide voertuigen, te zwaar wordt belast. 


