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Amendement 12
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 13, lid 1, van Verordening 
(EU) nr. 510/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot 
vaststelling van emissienormen voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het 
kader van de geïntegreerde benadering van 
de Unie om de CO2-emissies van lichte 
voertuigen te beperken wordt de 
Commissie verzocht de modaliteiten voor 
het behalen van de 2020-doelstelling van 
147 g/km te evalueren, met inbegrip van de 
formules in bijlage I en de afwijkingen in 
artikel 11, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd. Het voorstel om de 
verordening te wijzigen moet met 
betrekking tot concurrentie zo neutraal 
mogelijk, sociaal billijk en duurzaam zijn.

(1) In artikel 13, lid 1, van Verordening 
(EU) nr. 510/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot 
vaststelling van emissienormen voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het 
kader van de geïntegreerde benadering van 
de Unie om de CO2-emissies van lichte 
voertuigen te beperken wordt de 
Commissie verzocht de modaliteiten voor 
het behalen van de 2020-doelstelling van 
128 g/km te evalueren, met inbegrip van de 
formules in bijlage I en de afwijkingen in 
artikel 11, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd. Met het oog op de 
technologische ontwikkelingen moet voor 
2020 een ambitieuzere emissiedoelstelling 
van 128 g/km worden vastgesteld. Verder 
zou een doelstelling van 128 g/km stroken 
met de vermindering van 27% die ten 
aanzien van de CO2-emissies van nieuwe 
personenauto's zal worden behaald, zoals 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
443/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling 
van emissienormen voor nieuwe 
personenauto's in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de Unie om
de CO2-emissies van lichte voertuigen te 
beperken.1 Het voorstel om de verordening 
te wijzigen moet met betrekking tot 
concurrentie zo neutraal mogelijk, sociaal 
billijk en duurzaam zijn.
________________
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1.

Or. en
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Motivering

De doelstelling van de Commissie voor 2020 komt overeen met een aanscherping van de 
doelstelling voor 2015 met 16% voor lichte bedrijfsvoertuigen. Voor personenauto's betekent 
de doelstelling voor 2020 een aanscherping met 27%. De doelstelling voor lichte 
bedrijfsvoertuigen moet 128g CO2/km zijn, zodat sprake is van hetzelfde ambitieniveau, 
ongeacht het voertuigtype.

Amendement 13
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Lichte bedrijfsvoertuigen zijn een 
van de snelst groeiende emissiebronnen 
van broeikasgassen. Zulke emissies zijn 
tussen 1995 en 2010 met 26 % 
toegenomen en vertegenwoordigen thans 
8% van de emissies van het wegverkeer. 
Er is behoefte aan de invoering van een 
verdere doelstelling van 85 g/km in 2025 
om te zorgen voor een voorspelbaar 
beleidskader voor voertuigconstructeurs 
met het oog op de noodzakelijke 
voortdurende verbetering van de 
brandstofefficiëntie van voertuigen na 
2020, en op het streven naar een steeds 
koolstofarmere vervoerssector als 
onderdeel van de klimaatdoelstellingen 
van de Unie.

Or. en

Amendement 14
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Verordening (EU) nr. 510/2011 
voorziet in CO2-emissienormen voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen. 
Aangezien er een rechtstreeks verband is 
tussen CO2-emissies en brandstofverbruik 
heeft deze verordening belangrijke 
gevolgen voor de gebruikers van lichte 
bedrijfsvoertuigen – vaak kleine 
ondernemingen en vloten. In verband met 
de last die gepaard gaat met de steeds 
hogere brandstofkosten zijn de in deze 
verordening omschreven normen ook 
gericht op een beperking van het 
brandstofverbruik en de brandstofkosten 
voor de eigenaars van lichte 
bedrijfsvoertuigen op kosteneffectieve 
wijze.

Or. en

Motivering

Het is van belang te mikken op een beperking van de CO2-emissies en het brandstofverbruik. 
Aangezien de brandstofkosten een steeds belangrijker wordende bedrijfspost vormen, die in 
het algemeen en derde zijn van de kosten van het eigendom en de exploitatie, is het passend 
met deze verordening op een kosteneffectieve manier te streven naar een beperking van het 
brandstofverbruik.

Amendement 15
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 147 g CO2/km 
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 128 g CO2/km 
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
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emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën.

emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën.

Or. en

Motivering

De doelstelling van de Commissie voor 2020 komt overeen met een aanscherping van de 
doelstelling voor 2015 met 16% voor lichte bedrijfsvoertuigen. Voor personenauto's betekent 
de doelstelling voor 2020 een aanscherping met 27%. De doelstelling voor lichte 
bedrijfsvoertuigen moet 128g CO2/km zijn, zodat sprake is van hetzelfde ambitieniveau, 
ongeacht het voertuigtype.

Amendement 16
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 147 g CO2/km
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën.

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling voor 2020 dient te 
worden verduidelijkt dat de CO2-emissies 
nog steeds moeten worden gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 juni 2007 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen met 
betrekking tot emissies van lichte 
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en 
Euro 6) en de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën. Door de Commissie 
uitgevoerde studies hebben echter 
aangetoond dat de testprocedures om 
CO2-emissies te meten overeenkomstig 
die verordening fabrikanten er niet van 
heeft weerhouden steeds meer flexibiliteit 
toe te passen, wat zou hebben geleid tot 
een vermeende vermindering van de CO2-
emissies, die niet wordt toegeschreven aan 
technologische verbeteringen en niet kan 
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worden behaald als daadwerkelijk op de 
weg wordt gereden. Daarom moet 
Verordening (EG) nr. 715/2007 met spoed 
worden herzien zodat testprocedures de 
echte CO2-emissies van voertuigen 
weerspiegelen. Bij deze herziening moet 
onder meer worden gekeken naar de 
flexibiliteit als gevolg van het gebruik van 
default belastingsvoorwaarden en van een 
maximumwaarde voor de inertie-
parameters.

Or. en

Amendement 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 147 g CO2/km 
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën.

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 147 g CO2/km 
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën. Studies in opdracht van de 
Commissie hebben echter aangetoond dat 
de testprocedures voor het meten van 
CO2-emissies uit hoofde van die 
verordening het hanteren van flexibelere 
marges door fabrikanten niet zijn 
tegengegaan, wat heeft geleid tot 
ogenschijnlijk lagere CO2-emissies die 
niet kunnen worden toegeschreven aan 
technologische verbeteringen en dus ook 
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niet kunnen worden gehaald tijdens het 
rijden op de weg. Daarom dient 
Verordening (EG) nr. 715/2007, 
betreffende de New Europan Driving 
Cycle (NEDC) met spoed, en uiterlijk eind 
2014, worden gewijzigd om ervoor te 
zorgen dat de testprocedures zodanig 
worden gekozen dat ze een juist beeld 
geven van de CO2-emissies tijdens het 
rijden op de weg. Als een volgende stap 
moet de World Light Duty Test-procedure 
(WLTP)die momenteel in het kader van 
de Economische Commissie voor Europa 
van de Verenigde Naties wordt 
ontwikkeld, zo snel mogelijk na voltooiing 
worden opgenomen in de wetgeving van 
de Unie. De Commissie moet echter 
overwegen of de WLTP bij de opname in 
de wetgeving van de Unie moet worden 
aangevuld met extra bepalingen om te 
garanderen dat in de testprocedure de 
emissies als gevolg van rijden op de weg 
adequaat worden weergegeven.

Or. de

Motivering

De autokopers moeten van de aangegeven verbruikscijfers op aan kunnen. De geldende 
testcyclus biedt veel flexibiliteit en strookt niet met de werkelijkheid. De WLTP zal 
verbeteringen opleveren, maar er is nog een zekere tijd tot de voltooiing nodig. Daarom moet 
de NEDC worden aangepast voordat de WLTP wordt ingevoerd. Bovendien moet erover 
worden nagedacht of de ELTP met EU-bepalingen moet worden aangevuld, aangezien een 
voor de gehele wereld geldende cyclus de situatie in de EU niet volledig kan weerspiegelen.

Amendement 18
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De meeste industriesectoren in de 
Europese Unie hebben zich grote moeite 
getroost om de CO2-emissies te beperken 
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en de efficiëntie te verhogen. De 
producenten van lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten ook efficiënter worden teneinde de 
ambitieuze Europese 
klimaatdoelstellingen te bereiken.

Or. en

Amendement 19
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Ambitieuze doelstellingen voor de 
vermindering van de CO2-emissies zijn 
haalbaar, maar de fabrikanten hebben 
behoefte aan wettelijke richtsnoeren om te 
investeren in technologieën die het milieu 
ontzien en brandstofbesparing opleveren 
zonder nadelen op mededingingsgebied te 
moeten accepteren.

Or. en

Amendement 20
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 128 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 



PE506.129v01-00 10/61 AM\928481NL.doc

NL

uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is bevestigd dat 
de tegen 2020 te behalen doelstelling van 
147 g CO2/km haalbaar is.

uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is bevestigd dat 
de tegen 2020 te behalen doelstelling van 
128 g CO2/km haalbaar is.

Or. en

Motivering

De doelstelling van de Commissie voor 2020 komt overeen met een aanscherping van de 
doelstelling voor 2015 met 16% voor lichte bedrijfsvoertuigen. Voor personenauto's betekent 
de doelstelling voor 2020 een aanscherping met 27%. De doelstelling voor lichte 
bedrijfsvoertuigen moet 128g CO2/km zijn, zodat sprake is van hetzelfde ambitieniveau, 
ongeacht het voertuigtype.

Amendement 21
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is bevestigd dat 
de tegen 2020 te behalen doelstelling van 
147 g CO2/km haalbaar is.

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. In een technische 
analyse is aangetoond dat een strengere 
doelstelling technologisch haalbaar en 
kostenbesparend is. Daarom wordt de 
doelstelling voor 2020 gezet op 110 g 
CO2/km.
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Or. en

Motivering

Ten tijde van de goedkeuring van deze verordening werden de kosten voor de doelstelling van 
147 g CO2/km geraamd op een bedrag van tussen de 2000 EUR en 8800 EUR. In de studie uit 
2012 die de effectbeoordeling van de Commissie voor het herzieningsvoorstel ondersteunt, 
wordt geschat dat de aanvullende kosten voor het behalen van de doelstelling 147 g CO2/km 
ongeveer 450 EUR zullen bedragen. In een studie van TNO uit 2012 wordt aangetoond dat 
een streefcijfer van 110 g CO2/km voor bestelwagens technologisch haalbaar is en dat de 
aanvullende kosten zichzelf terugverdienen in minder dan vier jaar.

Amendement 22
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is bevestigd dat 
de tegen 2020 te behalen doelstelling van 
147 g CO2/km haalbaar is.

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is een 
ambitieuzer doel voor 2020 zowel 
haalbaar als kosteneffectief.

Or. en

Motivering

Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat het doel van 147 g dat voor 2020 is 
voorgesteld niet ambitieus genoeg is, in het bijzonder wanneer het wordt vergeleken met de 
doelstelling voor personenauto's. Een ambitieuzere doelstelling zou technologisch haalbaar 
zijn en ook de chauffeurs geld besparen.

Amendement 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is bevestigd dat 
de tegen 2020 te behalen doelstelling van 
147 g CO2/km haalbaar is.

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Een striktere 
doelstelling is zowel haalbaar als 
kosteneffectief. Daarom wordt de 
doelstelling voor 2020 gezet op 128 g 
CO2/km.

Or. en

Amendement 24
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke
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CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is bevestigd dat 
de tegen 2020 te behalen doelstelling van 
147 g CO2/km haalbaar is.

CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Als gevolg daarvan 
moeten de doelstellingen voor 2020 
worden aangepast en gesteld worden op 
135 g CO2/km, zoals eerder door de 
Commissie in haar voorstel van 2009 
voorgesteld. 

Or. en

Motivering

In 2009/0173 stelde de Commissie een doelstelling van 135 g CO2/km voor nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen voor. Gezien de vooruitgang die sindsdien bij de ontwikkeling van motoren 
is geboekt is het duidelijk dat dit een volkomen redelijk doel is en dat het bereiken hiervan de 
kosten van vrijwel iedere zakelijke rijder in Europa zal verminderen.

Amendement 25
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is bevestigd dat 
de tegen 2020 te behalen doelstelling van 
147 g CO2/km haalbaar is.

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Een striktere 
doelstelling die vergelijkbaar is met die 
welke in Verordening /EG) nr. 443/2009 
wordt nagestreefd zou gerealiseerd 
kunnen worden en zou kosteneffectiever 
zijn. Derhalve moet de doelstelling voor 
2020 worden gewijzigd en dient 118 g 
CO2/km te bedragen.
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Or. fr

Motivering

Een doelstelling van 95 g CO2/km voor nieuwe personenauto's is gelijk te stellen met 118 g 
CO2/km voor lichte bedrijfsvoertuigen.

Amendement 26
Judith A. Merkies,Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Daarom is bevestigd dat 
de tegen 2020 te behalen doelstelling van
147 g CO2/km haalbaar is.

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. Een striktere 
doelstelling is zowel haalbaar als 
kosteneffectief. Daarom wordt de 
doelstelling voor 2020 gezet op 125 g 
CO2/km.

Or. en

Amendement 27
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De automobielindustrie werkt met 
lange planningscycli en moet voldoende 
lang vooraf worden geïnformeerd over 
toekomstige doelstellingen. Door een 
doelstelling van 100 g/km in Verordening 
(EU) nr. 510/2011 in te stellen wordt voor 
zekerheid voor de planning gezorgd en 
wordt gewaarborgd dat het streven naar 
verbetering van de brandstofefficiëntie 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen na 
2020 wordt voortgezet.

Or. en

Amendement 28
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met het oog op de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en de 
productiekosten per eenheid van vroege 
generaties van zeer koolstofarme auto's is 
het passend om het proces van de 
introductie van deze voertuigen op de 
markt van de Unie in het beginstadium 
van hun verkoop te versnellen en te 
vergemakkelijken door elektrische en 
waterstofvoertuigen tot 2025 te 
beschouwen als nulemissievoertuigen. 
Hoewel de toepassing van bepaalde 
alternatieve brandstoffen aanzienlijke 
CO2-reducties kan opleveren, gezien in 
een levenscyclusperspectief, is erkend dat 
de CO2-emissies als gevolg van de 
productie van deze alternatieve 
brandstoffen hoger kunnen zijn dan die 
bij conventionele brandstoffen. De 
Commissie moet daarom meetmethoden 
introduceren die rekening houden met de 
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upstream emissies van broeikasgassen 
voor de periode na 2025.

Or. en

Amendement 29
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Rekening houdend met de 
onevenredige gevolgen die naleving van de 
specifieke emissiedoelstellingen voor de 
kleinste fabrikanten met zich zou 
meebrengen gezien het praktische nut van 
het voertuig, de hoge administratieve last 
van de afwijkingsprocedure en de 
marginale CO2-reductie die de door hen 
verkochte voertuigen opleveren, zijn 
fabrikanten die jaarlijks minder dan 500 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
produceren vrijgesteld van de specifieke 
emissiedoelstelling en de bijdragen voor 
buitenmatige emissies.

(4) Rekening houdend met de 
onevenredige gevolgen die naleving van de 
specifieke emissiedoelstellingen voor de 
kleinste fabrikanten met zich zou 
meebrengen gezien het praktische nut van 
het voertuig, de hoge administratieve last 
van de afwijkingsprocedure en de 
marginale CO2-reductie die de door hen 
verkochte voertuigen opleveren, zijn 
fabrikanten die jaarlijks minder dan 700 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
produceren vrijgesteld van de specifieke 
emissiedoelstelling en de bijdragen voor 
buitenmatige emissies.

Or. en

Motivering

Het optrekken van de vrijstelling voor fabrikanten met een kleine productie die minder dan 
700 voertuigen per jaar produceren (0,1% van de verkopen in de EU en zelfs nog een kleiner 
deel van de in de EU gereden kilometers) zal ervoor zorgen dat de administratieve 
belastingen voor daarvoor in aanmerking komende kleine bedrijven met niet minder dan 
25.00 euro tot 2020 worden verminderd, zonder het ondermijnen van de milieuvoordelen als 
gevolg van het feit dat de grenzen van de werkingssfeer van de verordening niet worden 
overschreden.

Amendement 30
Sabine Wils
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er moet op gewezen worden dat de 
toenemende brandstofkosten een groot 
probleem voor het bedrijfsleven in de 
Unie gaan vormen en dat van de aardolie-
invoer van de Unie het grootste gedeelte 
wordt gebruikt in de vervoerssector, zodat 
een beperking van het brandstofgebruik 
zowel het bedrijfsleven als de Unie ten 
goede zou komen omdat de 
afhankelijkheid van aardolie vermindert.

Or. en

Amendement 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Overeenkomstig het 
vlaggenschipinitiatief voor een Europa 
dat een efficiënt gebruik van zijn 
grondstoffen maakt en om door te gaan 
met het stimuleren van een verdere 
vermindering van de CO2-emissies van 
lichte bedrijfsvoertuigen zou een stabiele 
doelstelling van 105 g/km in 2025 ervoor 
zorgen dat het streven naar verbetering 
van de brandstofefficiëntie van nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen na 2020 wordt 
voortgezet.

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstellingen voor 2025 geeft de automobielfabrikanten zekerheid voor hun 
planning voor de lange termijn.
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Amendement 32
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage in 
overeenstemming met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden 
geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020.

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd kan worden. Deze informatie 
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage en de 
gevolgen voor de ontwikkeling van 
kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden 
geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020. De langetermijndoelstellingen van 
de EU voor de CO2-reductie zijn 
afhankelijk van de sluiting van een 
mondiale overeenkomst over de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen.

Or. pl

Amendement 33
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 



AM\928481NL.doc 19/61 PE506.129v01-00

NL

verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage in 
overeenstemming met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden 
geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020.

verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage in 
overeenstemming met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Bij de 
beoordeling van het reductiepercentage 
moet rekening worden gehouden met 
innovatieve technologieën of 
technologische pakketten. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden 
geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020.

Or. pt

Amendement 34
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage in 
overeenstemming met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden
geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage in 
overeenstemming met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. 
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2020.

Or. fr

Amendement 35
Tadeusz Cymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage in 
overeenstemming met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden 
geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020.

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van de kosten van de ontwikkeling van 
kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden 
geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020.

Or. pl

Amendement 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Europese economie zal 
blootgesteld blijven aan ernstige risico's 
in verband met de energieprijzen. Met het 
oog op de lange tijd voor onderzoek en 
ontwikkeling die de 
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automobielfabrikanten nodig hebben, is 
het van belang dat in deze verordening 
een doelstelling voor 2025 wordt 
vastgesteld. Door instelling van een 
doelstelling van 100 g/km voor 2025 wordt 
zekergesteld dat de brandstofefficiëntie 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ook 
na 2020 nog verder zal verbeteren. 

Or. en

Amendement 37
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Met het oog op de bevordering van 
het concurrentievermogen van de 
Europese automobielindustrie dient te 
worden gekozen voor prikkels zoals de 
erkenning van eco-innovaties en de 
toekenning van superkredieten. De 
Commissie dient ieder jaar te berekenen 
in hoeverre de algemene toepassing van 
de superkredieten tot een verzwakking van 
de doelstellingen leidt en of zij, indien 
deze verzwakking meer dan 2 g bedraagt, 
de vermenigvuldigingsfactoren van de 
superkredieten weer op 1 moet brengen.

Or. en

Motivering

Gezien de hoge kosten voor O&O, grondstoffen en productie die de ontwikkeling van zeer 
koolstofarme voertuigen met zich brengt, zijn er aanvullende stimulansen nodig om 
fabrikanten ertoe aan te zetten om sneller dan gepland werk te maken van zeer koolstofarme 
voertuigen. Superkredieten helpen daarbij, maar zouden tevens de doelstellingen kunnen 
ondergraven. Daarom moet een cumulatieve verzwakking van de doelstellingen voor 2020 
worden voorkomen om de algemene effecten voor het milieu van de kredieten te laten 
voortbestaan.
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Amendement 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Europese economie zal 
blootgesteld blijven aan ernstige risico's 
in verband met de energieprijzen. Met het 
oog op de lange tijd voor onderzoek en 
ontwikkeling die de 
automobielfabrikanten nodig hebben, is 
het van belang dat in deze verordening 
een doelstelling voor 2025 wordt 
vastgesteld. Door instelling van een 
doelstelling van minimaal100 g/km voor 
2025 wordt zekergesteld dat de 
brandstofefficiëntie van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen ook na 2020 nog verder 
zal verbeteren.

Or. en

Amendement 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Commissie heeft de 
beschikbaarheid van voetafdrukgegevens 
en de toepassing ervan als nutsparameter in 
de formules in bijlage I beoordeeld. Deze 
gegevens zijn beschikbaar en de potentiële 
toepassing ervan is in de 
effectbeoordeling beoordeeld, op basis 
waarvan is geconcludeerd dat massa de 
nutsparameter moet zijn in de formules 
voor de 2020-doelstelling.

(9) De Commissie dient de 
beschikbaarheid van gegevens over andere 
nutsparameters dan massa en de 
toepassing ervan als nutsparameter in de 
formules in bijlage I verder te beoordelen.

Or. de
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Motivering

Toepassing van andere nutsparameters dan massa zou ingaan tegen de tendens dat 
voertuigen steeds zwaarder worden en de lichtgewichtbouw bevorderen, waarvoor momenteel 
geen stimulansen bestaan.

Amendement 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de 
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 
maar deze is nog niet afgerond. Daarom 
zijn in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009 emissiegrenswaarden voor 2020 
opgenomen die gemeten zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008. Wanneer de 
testprocedures worden gewijzigd, moeten 
de in bijlage I opgenomen grenswaarden 
worden aangepast teneinde vergelijkbare 
strengheid te waarborgen voor de 
fabrikanten en voertuigcategorieën.

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de 
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 
maar deze is nog niet afgerond. Daarom 
zijn in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009 emissiegrenswaarden voor 2020 
opgenomen die gemeten zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008. De testcyclus dient 
echter zo snel mogelijk na voltooiing 
worden opgenomen in de wetgeving van 
de Unie. De Commissie moet bovendien 
overwegen of de WLTP bij de integratie in 
de wetgeving van de Unie moet worden 
aangevuld met extra bepalingen om te 
garanderen dat in de testprocedure de 
emissies als gevolg van rijden op de weg 
adequaat worden weergegeven. Wanneer 
de testprocedures worden gewijzigd, 
moeten de in bijlage I opgenomen 
grenswaarden worden aangepast teneinde 
vergelijkbare strengheid te waarborgen 
voor de fabrikanten en voertuigcategorieën.

Or. de
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Motivering

De autokopers moeten van de aangegeven verbruikscijfers op aan kunnen. De geldende 
testcyclus biedt veel flexibiliteit en strookt niet met de werkelijkheid. De WLTP zal 
verbeteringen opleveren, maar er is nog een zekere tijd tot de voltooiing nodig. Bij integratie 
in het EU-recht moet de ELTP met EU-bepalingen worden aangevuld, aangezien een voor de 
gehele wereld geldende cyclus de situatie in de EU niet volledig kan weerspiegelen.

Amendement 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de 
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 
maar deze is nog niet afgerond. Daarom 
zijn in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009 emissiegrenswaarden voor 2020 
opgenomen die gemeten zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008. Wanneer de 
testprocedures worden gewijzigd, moeten 
de in bijlage I opgenomen grenswaarden 
worden aangepast teneinde vergelijkbare 
strengheid te waarborgen voor de 
fabrikanten en voertuigcategorieën.

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de 
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 
maar deze is nog niet afgerond. Daarom, 
en omdat de bestaande testcyclus de reële 
emissies van auto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen op de weg niet 
afdoende weerspiegelt, is het van cruciaal 
belang om snel een verbeterde testcyclus 
te ontwikkelen. Wanneer de huidige 
testprocedures, die zijn opgenomen in 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009, met daarin 
emissiegrenswaarden voor 2020 die 
gemeten zijn overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en bijlage XII bij 
Verordening (EG) nr. 692/2008, worden 
gewijzigd, moeten de in bijlage I 
opgenomen grenswaarden worden 
aangepast teneinde vergelijkbare 
strengheid te waarborgen voor de 
fabrikanten en voertuigcategorieën.

Or. en
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Amendement 42
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de 
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 
maar deze is nog niet afgerond. Daarom 
zijn in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009 emissiegrenswaarden voor 2020 
opgenomen die gemeten zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008. Wanneer de 
testprocedures worden gewijzigd, moeten 
de in bijlage I opgenomen grenswaarden 
worden aangepast teneinde vergelijkbare 
strengheid te waarborgen voor de 
fabrikanten en voertuigcategorieën.

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Daarom zijn in bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 443/2009 emissiegrenswaarden 
voor 2020 opgenomen die gemeten zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008. Wanneer de 
testprocedures worden gewijzigd, moeten 
de in bijlage I opgenomen grenswaarden 
worden aangepast teneinde vergelijkbare 
strengheid te waarborgen voor de 
fabrikanten en voertuigcategorieën. De 
herziene testprocedures moeten uiterlijk 
per 1 januari 2016 worden ingevoerd.

Or. fr

Motivering

De huidige testprocedures zijn geen adequate afspiegeling van de reële prestaties ten aanzien 
van de CO2-emissies van voertuigen. Daarom moet een datum worden vastgesteld voor de 
invoering van nieuwe testprocedures.

Amendement 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De nieuwe Europese rijcyclus 
(New European Driving Cycle - NEDC) 
zal naar verwachting in 2014 worden 
vervangen door de nieuwe testprocedure 
WLTP. Om te waarborgen dat 
verordening (EU) nr. 510/2011 de 
verwachte beperking aan emissies zal 
opleveren, dient voor de testprocedure 
vanaf 2016 te worden overgeschakeld 
naar de WLTP. Wanneer de WLTP met 
het oog op de doelstellingen van deze 
verordening vanaf 2016 wordt toegepast, 
moeten de in bijlage I opgenomen 
grenswaarden worden aangepast teneinde 
vergelijkbare strengheid tussen de 
testcycli te waarborgen.

Or. en

Motivering

De nieuwe WLTP testcyclus moet vanaf 2016 gelden en dan de huidige NEDC cyclus 
vervangen.

Amendement 44
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De snelheid van wegvoertuigen 
heeft een grote invloed op hun 
brandstofverbruik en CO2-missies. 
Aangezien de snelheid van lichte 
bedrijfsvoertuigen niet is begrensd, is het 
mogelijk dat topsnelheid een 
concurrentiefactor wordt, hetgeen tot te 
grote motoren en de daarmee 
samenhangende inefficiëntie in tragere 
gebruiksomstandigheden kan leiden. 
Daarom moet het toepassingsgebied van 
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Richtlijn 92/6/EEG van de Raad van 10 
februari 1992 betreffende de installatie en 
het gebruik, in de Gemeenschap, van 
snelheidsbegrenzers in bepaalde 
categorieën motorvoertuigen1 worden 
uitgebreid tot de onder deze verordening 
vallende lichte bedrijfsvoertuigen.
_______________
1 PB L 57 van 02.03.92, blz. 27.

Or. en

Amendement 45
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 110 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan.

Or. en

Amendement 46
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 120 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

Or. en

Motivering

Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat het doel van 147 g dat voor 2020 is 
voorgesteld niet ambitieus genoeg is, in het bijzonder wanneer het wordt vergeleken met de 
doelstelling voor personenauto's. Een ambitieuzere doelstelling zou technologisch haalbaar 
zijn en ook de chauffeurs geld besparen.

Amendement 47
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 128 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

Or. en
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Motivering

De doelstelling van de Commissie voor 2020 komt overeen met een aanscherping van de 
doelstelling voor 2015 met 16% voor lichte bedrijfsvoertuigen. Voor personenauto's betekent 
de doelstelling voor 2020 een aanscherping met 27%. De doelstelling voor lichte 
bedrijfsvoertuigen moet 128g CO2/km zijn, zodat sprake is van hetzelfde ambitieniveau, 
ongeacht het voertuigtype.

Amendement 48
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.'

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 118 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

Or. fr

Motivering

Een doelstelling van 95 g CO2/km voor nieuwe personenauto's is gelijk te stellen met 118 g 
CO2/km voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Amendement 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007, Bijlagen III en XII bij 
Verordening (EG) nr. 692/2008, UN/ECE 
R83-06 en UN/ECE R101, zoals van 
toepassing op de datum van
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

De huidige versie van de Euro 6-Verordening (NEDC/ECE R83 en ECE R101) dient te 
worden bijgewerkt om te garanderen dat de doelstellingen even strikt blijven als de vandaag 
vastgestelde doelstellingen, ongeacht geplande wijzigingen in de eigenlijke procedures en 
cycli.

Amendement 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.'

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 128 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.



AM\928481NL.doc 31/61 PE506.129v01-00

NL

Or. en

Amendement 51
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.'

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 135 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

Or. en

Motivering

In 2009/0173 stelde de Commissie een doelstelling van 135 g CO2/km voor nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen voor. Gezien de vooruitgang die sindsdien bij de ontwikkeling van motoren 
is geboekt is het duidelijk dat dit een volkomen redelijk doel is en dat het bereiken hiervan de 
kosten van vrijwel iedere zakelijke rijder in Europa zal verminderen.

Amendement 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
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moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.'

moeten worden beperkt tot 125 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

Or. en

Amendement 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) aan artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde minimum 
CO2-emissies van de vloot nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 100 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en bijlage XII van Verordening 
(EG) nr. 692/2008.

Or. en

Amendement 54
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) aan artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van de vloot nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 85 g CO2/km, gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan, en bijlage 
XII van Verordening (EG) nr. 692/2008.

Or. en

Amendement 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) aan artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van de vloot nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 105 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en bijlage XII van Verordening 
(EG) nr. 692/2008.

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstellingen voor 2025 geeft de automobielfabrikanten zekerheid voor hun 
planning voor de lange termijn.
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Amendement 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) aan artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van de vloot nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 100 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en bijlage XII van Verordening 
(EG) nr. 692/2008.

Or. en

Amendement 57
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) aan artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd: 
2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van de vloot nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 95 g CO2/km, gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan, en bijlage 
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XII van Verordening (EG) nr. 692/2008.

Or. en

Motivering

De automobielindustrie werkt met lange planningscycli en moet voldoende lang vooraf 
worden geïnformeerd over toekomstige doelstellingen. Door een doelstelling van 95 g/km 
voor 2025 in deze verordening in te stellen wordt voor zekerheid voor de planning gezorgd en 
wordt gewaarborgd dat het streven naar verbetering van de brandstofefficiëntie van nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen na 2020 wordt voortgezet.

Amendement 58
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"2 bis In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 90 g CO2/km voor in de Unie 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en Bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008."

Or. fr

Motivering

Het is nodig langetermijndoelstellingen voor de automobielindustrie vast te stellen om voor 
een zekere mate van houvast te zorgen.
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Amendement 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten vallen in het 
bereik tussen 100 g CO2/km en 
115 g CO2/km, zoals in detail staat 
weergegeven in artikel 13, lid 1."

Or. de

Motivering

Het is van belang dat reeds vroegtijdig emissiedoelstellingen worden vastgesteld om het 
bedrijfsleven zekerheid voor zijn plannen te geven. Tevens is het echter moeilijk nu al precies 
te weten welke emissiedoelstelling zinvol is. Volgens een groot aantal studies en gesprekken 
met deskundigen zijn doelstellingen tussen de 100 g en 115 g CO2/km realistisch.

Amendement 60
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Artikel 4, artikel 8, lid 4, onder b) en c), 
artikel 9 en artikel 10, lid 1, onder a) en c), 
zijn niet van toepassing op een fabrikant 
die samen met alle met hem verbonden 
ondernemingen minder dan 500 in de EU 
in het voorgaande kalenderjaar 
ingeschreven nieuwe lichte 

4. Artikel 4, artikel 8, lid 4, onder b) en c), 
artikel 9 en artikel 10, lid 1, onder a) en c), 
zijn niet van toepassing op een fabrikant 
die samen met alle met hem verbonden 
ondernemingen minder dan 700 in de EU 
in het voorgaande kalenderjaar 
ingeschreven nieuwe lichte 
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bedrijfsvoertuigen heeft geproduceerd.' bedrijfsvoertuigen heeft geproduceerd.

Or. en

Motivering

Het optrekken van de vrijstelling voor fabrikanten met een kleine productie die minder dan 
700 voertuigen per jaar produceren (0,1% van de verkopen in de EU en zelfs nog een kleiner 
deel van de in de EU gereden kilometers) zal ervoor zorgen dat de administratieve 
belastingen voor daarvoor in aanmerking komende kleine bedrijven met niet minder dan 
25.00 euro tot 2020 worden verminderd, zonder het ondermijnen van de milieuvoordelen als 
gevolg van het feit dat de grenzen van de werkingssfeer van de verordening niet worden 
overschreden.

Amendement 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 5 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"Aan de "superkredieten" komt per 
1.1.2018 een einde."

Or. de

Motivering

Het instrument van de superkredieten werd voor een beperkte periode ingevoerd om de 
invoering van voertuigen met een ultra lage emissie te bespoedigen. Een verdere voortzetting 
zou ingaan tegen het idee van de tijdelijkheid van de regeling en zou bovendien een 
verzwakking beteken van de algemene doelstelling.

Amendement 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) artikel 5 wordt vervangen door:
""Artikel 5

Superkredieten
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 of 50% van de waarde als 
gegeven door zijn specifieke 
emissiedoelstelling als:
- 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
- 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2016,
- 2 lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2017.

Or. en

Motivering

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor.
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).
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Amendement 63
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 5 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Superkredieten verzwakken de specifieke emissiedoelstelling van fabrikanten omdat ze 
voorzien in emissierechten voor de verkoop van voertuigen met een emissie van minder dan 
50 g/km CO2. Het is al een aanzienlijke stimulans dat elektrische voertuigen in deze 
verordening worden beschouwd als voertuigen zonder emissie, aangezien de emissies van 
elektrische voertuigen van bron tot wiel beduidend meer zijn dan 0 g CO2/km. Superkredieten 
verergeren de vervalsing van de gemiddelde specifieke CO2-emissies, waardoor het bereiken 
van de milieudoelen wordt ondermijnd.

Amendement 64
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5
Superkredieten
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:
- 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2014."
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Or. en

Motivering

Superkredieten maken de verordening minder streng. Ook zijn er geen elektrobestelwagens 
nodig om de doelniveaus voor 2020 te halen waarover voor 2017 en ook voor 2020 voor 
lichte bedrijfsvoertuigen wordt gesproken. De superkredieten moeten daarom uit deze 
verordening worden geschrapt.

Amendement 65
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5
Superkredieten
1. 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:
- 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
- 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2016,
- 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2017,
- 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2018.
Tijdens de looptijd van het 
superkredietprogramma mag het 
maximum aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 g CO2/km 
waarmee rekening wordt gehouden bij 
de toepassing van de in de eerste alinea 
vermelde vermenigvuldigingsfactoren 
niet hoger zijn dan 25.000 lichte 
bedrijfsvoertuigen per fabrikant.
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2. De Commissie zal ieder jaar tegen 28 
februari met betrekking tot het 
voorgaande jaar en beginnend met het 
jaar waarin deze verordening van kracht 
wordt berekenen of het totale bedrag aan 
superkredieten het niveau van het in 
artikel 1 vastgestelde doel heeft beïnvloed. 
Als dat doel met meer dan 2 g CO2/km 
wordt verzwakt, worden de in artikel 5 en 
in lid 1 van dit artikel bedoelde 
vermenigvuldigingsfactoren 
teruggebracht tot 1 licht bedrijfsvoertuig 
voor dat jaar." 

Or. en

Motivering

Gezien de hoge kosten voor O&O, grondstoffen en productie die de ontwikkeling van zeer 
koolstofarme voertuigen met zich brengt, zijn er aanvullende stimulansen nodig om 
fabrikanten ertoe aan te zetten om sneller dan gepland werk te maken van zeer koolstofarme 
voertuigen. Superkredieten helpen daarbij, maar zouden tevens de doelstelling voor 2020 
kunnen ondergraven. Daarom moet een cumulatieve verzwakking van de doelstellingen voor 
2020 worden voorkomen om de algemene effecten voor het milieu van de kredieten te laten 
voortbestaan.

Amendement 66
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5
Superkredieten
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 of 50% van de waarde als 
gegeven door zijn specifieke 
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emissiedoelstelling als:
- 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
- 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2016,
- 2 lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2017.

Or. en

Motivering

Superkredieten zijn een efficiënt instrument om CO2-reductietechnologieën te ondersteunen. 
Niettemin is de marktsituatie thans onzeker, zodat voor enige flexibiliteit moet worden 
gezorgd.

Amendement 67
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers
Per 1 januari 2014 en in alle 
daaropvolgende kalenderjaren rust elke 
fabrikant van lichte bedrijfsvoertuigen 
zijn voertuigen uit met 
snelheidsbegrenzers die een 
maximumsnelheid van 120 km/uur 
toelaten."

Or. en

Motivering

Snelheidsbegrenzers bieden een uiterst kosteneffectieve mogelijkheid om het 
brandstofverbruik te verminderen en hiermee zouden de fabrikanten de 
emissiebeperkingsdoelstellingen van deze verordening tegen veel geringere kosten kunnen 
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bereiken.

Amendement 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

"Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers
In 2015 worden snelheidsbegrenzers 
ingevoerd om de topsnelheid van nieuw 
geproduceerde lichte bedrijfsvoertuigen 
van categorie N1 te beperken tot 100 
km/uur."

Or. en

Amendement 69
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

"Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers

Vanaf 1 januari 2015 wordt de 
topsnelheid van nieuwe voertuigen van 
categorie N1 door de verplichte montage 
van snelheidsbegrenzers tot 90 km/uur 
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beperkt."

Or. en

Motivering

De snelheid van alle vrachtwagens in de EU is beperkt. Vrijstelling van bestelwagens van de 
beperking van hun snelheid leidt tot oneerlijke concurrentie tussen lichte vrachtwagens en 
zware bestelwagens, wat weer sociale verstoringen, te veel emissies en gevaarlijke wegen 
leidt.

Amendement 70
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Aan artikel 8 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"4 bis. Indien als gevolg van de controle 
van de conformiteit van de productie een 
lidstaat in overeenstemming met artikel 
12, lid 3, van Richtlijn 2007/46/EG 
vaststelt dat de CO2-emissies aanzienlijk 
afwijken van de waarden van het 
goedgekeurde type, wordt die afwijking 
gemeld aan de Commissie, samen met de 
gedetailleerde gegevens als gespecificeerd 
in bijlage II van deze verordening.
De specifieke CO2-emissies voor het type 
voertuig waarvoor een afwijking is 
geconstateerd, wordt dienovereenkomstig 
aangepast in de berekening van de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies in het 
volgende kalenderjaar."

Or. en
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Amendement 71
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan artikel 12 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"1. Op verzoek van een leverancier of een 
fabrikant wordt gekeken naar de 
vermindering van CO2-emissies die 
mogelijk is dank zij het gebruik van 
innoverende technologie. De totale 
bijdrage van deze technologie aan de 
vermindering van de specifieke 
emissiedoelstelling van een fabrikant kan 
maximaal 3 g CO2/km bedragen." 

Or. fr

Amendement 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 12 wordt lid 1 vervangen 
door het volgende:
"1. Op aanvraag door een toeleverancier 
of fabrikant wordt rekening gehouden 
met CO2-besparingen die worden 
gerealiseerd door gebruik van 
innoverende technologie of door een 
combinatie van innoverende technologie 
("innoverend technologiepakket"). Dit 
soort technologieën kan maximaal 7 
gram CO2/km bijdragen aan de 
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vermindering van de gemiddelde 
specifieke emissies van een fabrikant.

Or. en

Amendement 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In artikel 12, lid 2, komt de 
inleidende formule als volgt te luiden:
"De Commissie stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor een procedure om 
zulke innoverende technologieën of het 
innoverende technologiepakket voor 31 
december 2013 goed te keuren. De 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, 
van deze verordening bedoelde 
onderzoeksprocedure. Deze 
gedetailleerde bepalingen zijn in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 443/2009 en zijn gebaseerd op de 
volgende criteria voor innoverende 
technologieën:"

Or. en

Amendement 74
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert
de Commissie de specifieke
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.'

'Uiterlijk op 1 januari 2015 voltooit de 
Commissie een evaluatie van het in artikel 
1, lid 3, bedoelde doel om het volgende te 
definiëren;

- aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan om uiterlijk in 2025 op 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 105 g 
CO2/km te halen, voor zover de 
haalbaarheid daarvan is bevestigd op 
basis van geactualiseerde resultaten van 
de effectbeoordeling, en
- vast te stellen hoe die doelstelling moet 
worden gehaald, onder meer door 
toeslagen voor bovenmatige emissies.
Op basis van deze evaluatie en de 
effectbeoordeling, inclusief een algemene 
beoordeling van de effecten voor de auto-
industrie en de gebruikers van lichte 
bedrijfsvoertuigen, dient de Commissie 
een voorstel overeenkomstig de gewone
wetgevingsprocedure in om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
uit mededingingsoogpunt zo neutraal 
mogelijk is en die sociaal billijk en 
duurzaam is.

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstellingen voor 2025 geeft de automobielfabrikanten zekerheid voor hun 
planning voor de lange termijn.

Amendement 75
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
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Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.'

Uiterlijk op 31 december 2014 voert de 
Commissie een nauwkeurige studie uit 
naar het doel van 85 g CO2/km voor 2025, 
met inbegrip van specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde er zekerheid over te krijgen of het 
doel passend blijkt dan wel of een lager 
doel gerechtvaardigd is in het licht van 
het gebruik van lage-
emissietechnologieën en hun acceptatie 
op de markt of van veranderingen van de 
klimaatdoelstellingen. Als onderdeel van 
deze studie brengt de Commissie verslag 
uit over de nutsparameter om de 
specifieke emissiedoelstellingen te 
differentiëren en zij kan, indien van 
toepassing, voorstellen doen om 
"gewicht" door een andere, meer 
toepasselijke nutsparameter te vervangen.

Or. en

Amendement 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.'

Uiterlijk op 31 december 2015 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020. De 
emissiedoelstellingen voor de periode na 
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2020 worden vastgesteld rekening 
houdend met de nieuwe procedures voor 
het meten van CO2-emissies zoals bedoeld 
in lid 1. Deze nieuwe procedures worden 
voor 31 december 2014 omschreven en 
ten uitvoer gelegd.

Or. en

Amendement 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.'

'Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.' Deze 
evaluatie is erop gericht voor de tijd vanaf 
2025 een emissiedoelstelling voor de 
gemiddelde CO2-emissies van de vloot 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast te 
stellen die gelegen is op het traject tussen 
de 100 g CO2/km en 115 g CO2/km. Op 
grond van deze evaluatie, die eveneens 
een beoordeling zal bevatten van de 
eventuele effecten op de auto-industrie en 
de daarvan afhankelijke bedrijfstakken, 
stelt de Commissie in voorkomend geval 
een voorstel op om de verordening 
zodanig te wijzigen dat deze 
kostenbesparend en zo neutraal mogelijk 
is op het vlak van concurrentie, en 
bijdraagt aan de verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de Unie in 
de strijd tegen klimaatverandering.

Or. de
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Motivering

Het is van belang dat reeds vroegtijdig emissiedoelstellingen worden vastgesteld om het 
bedrijfsleven zekerheid voor zijn plannen te geven. Tevens is het echter moeilijk nu al precies 
te weten welke emissiedoelstelling zinvol is. Volgens een groot aantal studies en gesprekken 
met deskundigen zijn doelstellingen tussen de 100 g en 115 g CO2/km realistisch.

Amendement 78
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.'

Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020, 
teneinde het doel van 90 g CO2/km in 
2025 te bereiken.

Or. fr

Amendement 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.'

Ten vroegste in 2017 en niet voordat de 
nieuwe testcyclus en testprocedures 
volledig zijn omschreven, toegepast en de 
eerste resultaten ervan zijn beoordeeld,
evalueert de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
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teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.

Or. en

Motivering

De datum voor het voorstellen van doelstellingen voor na 2020 lijkt prematuur te zijn 
aangezien de nieuwe testcyclus en de desbetreffende testprocedures nog niet vaststaan. Ook 
moet bij het vaststellen van doelstellingen voor de periode na 2020 rekening worden 
gehouden met de tenuitvoerlegging en de resultaten van een correlatieprogramma, wat niet 
mogelijk zal zijn voor 2017. Nieuwe doelstellingen voor de periode na 2020 dienen te worden 
voorgesteld op basis van de WLTP en relevante procedures. Voorts moet de acceptatie van 
elektrische voertuigen worden beoordeeld en worden meegenomen in de doelstelling.

Amendement 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.'

Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte voertuigen vast te 
stellen voor de periode na 2020. Zulke 
doelstellingen moeten stroken met de 
langetermijndoelstellingen van de Unie 
voor het klimaat voor 2050 en moeten 
getuigen van een gelijk ambitieniveau 
voor personenauto's en voor lichte 
voertuigen.

Or. en

Amendement 81
Carl Schlyter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b – streepje -1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de volgende alinea 1 bis wordt ingevoegd:
"Om te garanderen dat daadwerkelijke 
emissies adequaat worden weergegeven, 
en gemeten CO2-waarden volledig 
vergelijkbaar zijn, zorgt de Commissie er 
in overeenstemming met artikel 14, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 voor 
dat de elementen in de testprocedure die 
een beduidend effect hebben op de 
gemeten CO2-emissies strikt worden 
gedefinieerd om het gebruik van flexibele 
marges in testcycli door fabrikanten tegen 
te gaan."

Or. en

Amendement 82
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b – streepje -1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 6 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de volgende alinea 1 ter wordt 
ingevoegd:
"Voor de verificatie of de CO2-emissies 
van productievoertuigen overeenstemmen 
met de waarden van het goedgekeurde 
type, dient te worden gewaarborgd dat de 
waarden voor aërodynamische en 
rollende weerstand worden verkregen van 
het voertuig waarvoor de 
overeenstemming van de productie wordt 
geverifieerd."
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Or. en

Amendement 83
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b – streepje 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de tweede alinea wordt geschrapt; Schrappen

Or. en

Motivering

De bepaling die verduidelijkt dat er vanaf de datum van toepassing van de herziene 
procedure voor de meting van CO2-emissies niet langer innoverende technologieën worden 
goedgekeurd, moet gehandhaafd blijven.

Amendement 84
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

indicatieve specifieke CO2-emissies = 147 
+ a × (M – M0)

indicatieve specifieke CO2-emissies = 120
+ a × (M – M0)

Or. en

Motivering

Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat het doel van 147 g dat voor 2020 is 
voorgesteld niet ambitieus genoeg is, in het bijzonder wanneer het wordt vergeleken met de 
doelstelling voor personenauto's. Een ambitieuzere doelstelling zou technologisch haalbaar 
zijn en ook de chauffeurs geld besparen.
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Amendement 85
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

indicatieve specifieke CO2-emissies = 147 
+ a × (M – M0)

indicatieve specifieke CO2-emissies = 110 
+ a × (M – M0)

Or. en

Amendement 86
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 510/2011 
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 indicatieve specifieke CO2-emissies = 147 
+ a × (M – M0)

indicatieve specifieke CO2-emissies = 128 
+ a × (M – M0)

Or. en

Motivering

De doelstelling van de Commissie voor 2020 komt overeen met een aanscherping van de 
doelstelling voor 2015 met 16% voor lichte bedrijfsvoertuigen. Voor personenauto's betekent 
de doelstelling voor 2020 een aanscherping met 27%. De doelstelling voor lichte 
bedrijfsvoertuigen moet 128g CO2/km zijn, zodat sprake is van hetzelfde ambitieniveau, 
ongeacht het voertuigtype.

Amendement 87
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
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Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

indicatieve specifieke CO2-emissies = 147 
+ a × (M – M0)

indicatieve specifieke CO2-emissies = 118 
+ a × (M – M0)

Or. fr

Motivering

Een doelstelling van 95 g CO2/km voor nieuwe personenauto's is gelijk te stellen met 118 g 
CO2/km voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Amendement 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

indicatieve specifieke CO2-emissies = 147 
+ a × (M – M0)

indicatieve specifieke CO2-emissies = 128 
+ a × (M – M0)

Or. en

Amendement 89
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

indicatieve specifieke CO2-emissies = 147 
+ a × (M – M0)

indicatieve specifieke CO2-emissies = 135 
+ a × (M – M0)

Or. en
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Motivering

De voorgestelde 147 g CO2/km zou betekenen dat de gebruiker van bestelauto's geen grote 
brandstofbesparing kan realiseren. Een doel van 135 g CO2/km zou brandstofefficiënter zijn 
en zou daarbij ook nog de vervoerskosten van vrijwel elk bedrijf in Europa verlagen.

Amendement 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

indicatieve specifieke CO2-emissies = 147 
+ a × (M – M0)

indicatieve specifieke CO2-emissies = 125 
+ a × (M – M0)

Or. en

Amendement 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter –c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"c bis) vanaf 2025:
Specifieke CO2-emissie = 100 + a × (M –
M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
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a =*
(* equivalent van 100 % hellingsgraad)"

Or. en

Amendement 92
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter –c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aan punt 1 van Bijlage 1 wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"c bis) vanaf 2025:
Indicatieve specifieke CO2-emissies = 90 
+ a x (M-M0)
waarin:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de waarde aangenomen 
overeenkomstig artikel 13, lid 2
a = gelijk aan 100% van de 
hellingsgraag"

Or. fr

Motivering

Het is van belang ambitieuze langetermijndoelstellingen voor de automobielindustrie vast te 
stellen.

Amendement 93
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter –c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"c bis) vanaf 2025:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 105 
+ a × (M – M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = equivalent van 100 % hellingsgraad"

Or. en

Amendement 94
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter –c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"c bis) vanaf 2025:
Specifieke CO2-emissie = 85 + a × (M –
M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M 0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = 0,093"
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Or. en

Amendement 95
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011 
Bijlage I – punt 1 – letter –c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"c bis) vanaf 2025:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 95 
+ a × (M – M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = equivalent van 100 % hellingsgraad"

Or. en

Amendement 96
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 92/6/EEG
Artikelen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Wijziging van Richtlijn 92/6/EEG
Richtlijn 92/6/EEG 1van de Raad wordt 
hierbij met ingang van …*, als volgt 
gewijzigd:
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(a) Artikel 1 wordt vervangen door:
Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt onder "motorvoertuig" verstaan : 
een door een motor aangedreven voertuig 
van de 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 
maximumsnelheid van meer dan 25 km 
per uur :
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."
(b) In artikel 2 wordt de eerste alinea 
vervangen door:
"De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
in artikel 1 bedoelde motorvoertuigen van 
de categorieën N1 (klasse 1 en 2 ), 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 gelieve datum in te vullen: één jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening.
1 PB L 57 van 02.03.92, blz. 27.
2 PB L 42 van 23.02.70, blz. 1.

Or. en

Motivering

De snelheid van wegvoertuigen heeft een grote invloed op hun brandstofverbruik en CO2-
emissies. Aangezien de snelheid van lichte bedrijfsvoertuigen niet begrensd is, kan de 
maximumsnelheid een concurrentiefactor worden, wat tot overgedimensioneerde motoren en
de daarmee samenhangende inefficiëntie bij lagere snelheden kan leiden. Met het 
amendement wordt de categorie N1 onder het toepassingsgebied gebracht van Richtlijn 
92/6/EEG van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het gebruik, in de 
Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen.
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Amendement 97
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze verordening wordt 
geconsolideerd met de verordening die zij 
wijzigt in de maand volgende op de datum 
van inwerkingtreding.

Or. fr


