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Amendement 18
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De invoering van een extra 
doelstelling van 50 g CO2/km voor 2025 
zal ertoe bijdragen dat de 
brandstofefficiëntie van personenauto's 
na 2020 zal blijven verbeteren, de 
economie minder gevoelig zal zijn voor 
schokken in de olieprijs en zeer 
koolstofarme auto's in aanzienlijke 
aantallen de markt zullen binnentreden, 
teneinde bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen die 
zijn vastgesteld in de "Routekaart naar 
een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050" van de Commissie1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Motivering

In juni 2012 riep de Duitse Bondsdag de federale regering op een ambitieus Europees streven 
naar 50 g/km in 2025 te ondersteunen, waarmee ambitieuzere en dringend noodzakelijke 
Europese klimaatdoelstellingen zouden worden ondersteund.

Amendement 19
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De invoering van een extra 
doelstelling van 60 g CO2/km voor 2025 is 
noodzakelijk om te zorgen voor een 
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voorspelbaar beleidskader voor 
autofabrikanten in het kader van de 
noodzakelijke voortdurende verbetering 
van de brandstofefficiëntie van auto's na 
2020, in lijn met het koolstofarm maken 
van de vervoerssector als onderdeel van 
de klimaatdoelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De verdere ontwikkeling van de 
wereldwijde markt voor geavanceerde 
technologieën gericht op de verbetering 
van de efficiëntie van personenauto's is in 
lijn met het kerninitiatief voor efficiënt 
gebruik van hulpbronnen van de Europa 
2020-strategie, dat de verandering naar 
een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme 
economie voor het verwezenlijken van 
duurzame groei ondersteunt. Om 
innovatie op dit gebied verder te 
bevorderen, dient in deze verordening een 
langetermijndoelstelling voor 2025 te 
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De noodzaak om in de EU meer brandstofefficiënte voertuigen te produceren zal naar 
schatting voor 110 000 nieuwe banen zorgen tegen 2030, met name in de chemische en 
elektronicasector (McKinsey). Een doelstelling van 70 g/km in 2025 zorgt ervoor dat 
investeringen in alternatieve aandrijvingen doorgaan, waardoor extra banen in de 
hightechindustrie worden gecreëerd.
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Amendement 21
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Om sociaal billijk en duurzaam te 
zijn, mag er vanaf 2025 geen 
nutsparameter en geen hellingshoek zijn.

Or. en

Motivering

Door de toegenomen marktpenetratie van zeer koolstofarme voertuigtechnologieën zijn de 
nutsparameter en de hellingshoek niet meer nodig, omdat fabrikanten voertuigen zonder
emissie kunnen verwezenlijken.

Amendement 22
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In deze verordening moet de 
potentiële schade voor de industrie 
worden erkend die ontstaat wanneer een 
doelstelling voor 2025 later wordt 
ingevoerd, hetgeen de planningszekerheid 
die nodig is om een ambitieuze 
doelstelling voor 2025 vast te stellen, zou 
verstoren. 

Or. en

Motivering

Fabrikanten streven jaren vooruit naar planningszekerheid. Kennis van de haalbare CO2-
reducties is in ruime mate beschikbaar en de wetgever moet daarom garanderen dat 
investeringen in voertuigen met een lage uitstoot lonend zijn.
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Amendement 23
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 95 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 
onderhoudsinformatie10 en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën.

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 95 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 
onderhoudsinformatie10 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 
worden behaald als daadwerkelijk op de 
weg wordt gereden. Daarom moet 
Verordening (EG) nr. 715/2007 dringend 
worden herzien teneinde te waarborgen 
dat testprocedures het werkelijke CO2-
emissiegedrag van auto's weerspiegelen.

Or. en

Amendement 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Voorstel voor een verordening 
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 95 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 
onderhoudsinformatie10 en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën.

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 95 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 
onderhoudsinformatie10 en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën. Studies in opdracht van de 
Commissie hebben echter aangetoond dat 
de overeenkomstig die verordening 
gebruikte testprocedures voor het meten 
van CO2-emissies niet hebben voorkomen 
dat fabrikaten in toenemende mate 
flexibelere marges hanteren, wat heeft 
geleid tot ogenschijnlijk lagere CO2-
emissies die niet kunnen worden 
toegeschreven aan technologische 
verbeteringen en dus ook niet kunnen 
worden gehaald tijdens het rijden op de 
weg. Bijgevolg moet Verordening (EG) 
nr. 715/2007, de nieuwe Europese 
rijcyclus (New European Driving Cycle, 
NEDC), dringend worden gewijzigd, 
uiterlijk eind 2014, om te garanderen dat 
in de testprocedures de daadwerkelijke 
CO2-emissies die bij het rijden op de weg 
ontstaan, adequaat worden weergegeven. 
Als 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 afronding 
ervan in de wetgeving van de Unie worden 
verwerkt. De Commissie dient echter te 
overwegen of de WLTP bij de opname in 
de wetgeving van de Unie moet worden 
aangevuld met extra bepalingen om te 
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garanderen dat in de testprocedure de 
emissies als gevolg van rijden op de weg 
adequaat worden weergegeven. 

Or. de

Motivering

Consumenten moeten op de aangegeven verbruikscijfers kunnen vertrouwen. De geldige 
testcyclus biedt weliswaar veel flexibiliteit, maar komt niet met de werkelijkheid overeen. De 
WLTP levert voordelen op, maar het zal nog enige tijd duren voordat deze is voltooid. De 
NEDC moet dan ook worden aangepast voordat de WLTP wordt ingevoerd. Bovendien moet 
aanpassing van de WLTP aan EU-regels worden overwogen, aangezien een wereldwijde 
cyclus niet volledig rekening kan houden met de situatie in de EU.

Amendement 25
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op het niveau van de Unie worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 2012 voor 
elk kalenderjaar een bijdrage voor 
overtollige emissies betalen. De bijdrage 
moet in verhouding staan tot de mate 
waarin de fabrikanten hebben nagelaten 
de doelstelling na te leven. De bijdrage 
moet toenemen met de tijd. Om voldoende 
stimulansen te bieden om maatregelen te 
treffen om de specifieke CO2-emissies van 
personenwagens te beperken, dient de 
bijdrage in verhouding te staan tot de 
kosten van de technologie en tot de te 
verwachten maximale extra kosten van de 
naleving van deze verordening. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Unie.
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Or. en

Motivering

De bijdrage voor overtollige emissies moet worden vastgesteld op een niveau dat garandeert 
dat alle fabrikanten aan de verordening voldoen. Om voldoende stimulansen te bieden om 
maatregelen te treffen om de specifieke CO2-emissies van personenwagens te beperken, dient 
de bijdrage in verhouding te staan tot de te verwachten maximale extra kosten voor 
individuele fabrikanten op basis van de technologiekosten.

Amendement 26
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) De geschatte kosten voor het 
verwezenlijken van de doelstelling van 95 
g CO2/km in 2020 zijn aanzienlijk lager 
dan aanvankelijke voorspellingen. Het 
bereiken van die doelstelling wordt 
haalbaar geacht en daarom wordt een 
geleidelijke invoering met betrekking tot 
de toepassingsdatum van deze 
verordening niet noodzakelijk geacht.

Or. en

Motivering

De achtergrondanalyse voor de Europese Commissie toonde dat de verwezenlijking van de 
doelstelling van 95 g in 2020 haalbaar is, dus een geleidelijke invoering is niet noodzakelijk.

Amendement 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening 
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De hoge, almaar stijgende prijzen 
van fossiele brandstoffen, en met name 
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aardolie, vormen een bedreiging voor het 
economische herstel, de energiezekerheid 
en de betaalbaarheid van energie in 
Europa. Oliecrises kunnen leiden tot 
diepe recessies, afname van het 
concurrentievermogen en toename van de 
werkloosheid. Het is derhalve een 
prioriteit om minder afhankelijk te 
worden van aardolie door onder meer 
nieuwe personenauto's efficiënter en 
duurzamer te maken.

Or. it

Amendement 28
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Rekening houdend met de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
productiekosten per eenheid van zeer 
koolstofarme auto's van vroege generaties 
is het passend om, op voorlopige basis en 
in beperkte mate, het proces van de 
invoering ervan op de markt van de Unie 
in de eerste stadia van de 
commercialisering ervan te versnellen en 
te vergemakkelijken.

Schrappen

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 
35 g CO2/km. Het feit dat elektrische voertuigen in deze verordening worden beschouwd als 
voertuigen zonder emissie is al een aanzienlijke stimulans, aangezien de emissies van 
elektrische voertuigen van bron tot wiel beduidend meer zijn dan 0 g CO2/km. Superkredieten 
verergeren de verstoring van gemiddelde specifieke CO2-emissies, en ondermijnen de milieu-
integriteit van deze verordening. Zij moeten derhalve worden afgewezen.
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Amendement 29
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Rekening houdend met de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
productiekosten per eenheid van zeer 
koolstofarme auto's van vroege generaties 
is het passend om, op voorlopige basis en 
in beperkte mate, het proces van de 
invoering ervan op de markt van de Unie 
in de eerste stadia van de 
commercialisering ervan te versnellen en 
te vergemakkelijken.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De superkredieten dreigen de doelstelling van de beperking van de CO2 -emissie in het 
gevaar te brengen en moeten dus worden afgeschaft.

Amendement 30
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Rekening houdend met de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
productiekosten per eenheid van zeer 
koolstofarme auto's van vroege generaties 
is het passend om, op voorlopige basis en 
in beperkte mate, het proces van de 
invoering ervan op de markt van de Unie in 
de eerste stadia van de commercialisering 
ervan te versnellen en te vergemakkelijken.

(3) Rekening houdend met de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
productiekosten per eenheid van zeer 
koolstofarme auto's van vroege generaties 
is het passend om, op voorlopige basis en 
in beperkte mate, het proces van de 
invoering ervan op de markt van de Unie in 
de eerste stadia van de commercialisering 
ervan te versnellen en te vergemakkelijken 
door dergelijke voertuigen tot 2025 als 
voertuigen zonder uitstoot te beschouwen.
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Or. en

Amendement 31
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Rekening houdend met de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
productiekosten per eenheid van zeer 
koolstofarme auto's van vroege generaties 
is het passend om, op voorlopige basis en 
in beperkte mate, het proces van de 
invoering ervan op de markt van de Unie 
in de eerste stadia van de 
commercialisering ervan te versnellen en 
te vergemakkelijken.

(3) Rekening houdend met de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
productiekosten per eenheid van zeer 
koolstofarme auto's van vroege generaties 
is het passend om nu al een grenswaarde 
voor 2025 vast te stellen, om de nodige 
langetermijnplanning te waarborgen.

Or. de

Motivering

Meervoudige aanrekeningen van zeer koolstofarme auto's leiden tot een minder strenge 
grenswaarde voor 2020 en zijn daarmee in strijd met de doelstelling van de verordening. De 
invoering van een grenswaarde voor 2025 zou tevens tot een grotere marktpenetratie van zeer 
koolstofarme auto's leiden zonder dat dit de grenswaarde voor 2020 zou verzwakken en 
verdient daarom de voorkeur boven superkredieten op basis van meervoudige aanrekeningen.

Amendement 32
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Hoewel het gebruik van bepaalde 
alternatieve brandstoffen aanzienlijke 
CO2-reducties kan opleveren met het oog 
op de levenscyclus, is erkend dat de CO2-
emissies die worden veroorzaakt door de 
productie van dergelijke alternatieve 
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brandstoffen groter kunnen zijn bij 
conventionele brandstoffen. Daarom 
moeten voor alle voertuigen, met inbegrip 
van voertuigen met een alternatieve 
aandrijving, rekening worden gehouden 
met de emissies tijdens de productie 
naarmate hun marktaandeel groeit. Voor 
de periode na 2025 moet de Commissie 
daarom metingen invoeren die rekening 
houden met broeikasgasemissies tijdens 
de productie.

Or. en

Amendement 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Voorstel voor een verordening 
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Teneinde de marktacceptatie van 
zeer koolstofarme respectievelijk 
elektrische auto's te bespoedigen, moet in 
de hele Unie een passende infrastructuur 
worden ontwikkeld voor de levering van 
alternatieve brandstof en elektriciteit voor 
voertuigen, met inbegrip van een 
geconcentreerd netwerk van 
oplaadpunten op strategische locaties, 
waar vele elektrische auto's urenlang 
worden geparkeerd, zoals op "P+R"-
parkeerplaatsen. De elektrische auto's 
moeten bij voorkeur stroom opslaan die 
afkomstig is van het surplus aan wind-
/zonne-energie. Bovendien wordt 
geadviseerd in heel Europa 
wisselkentekens in te voeren, opdat het 
gebruik van elektrische auto's voor het 
woon-werkverkeer wordt bevorderd.

Or. de
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Motivering

Elektrische auto's lenen zich bijzonder goed voor de opslag van het surplus aan wind-/zonne-
energie. Hiervoor is echter passende infrastructuur noodzakelijk. Bovendien kunnen 
wisselkentekens naar Duits/Oostenrijks voorbeeld mensen ertoe aanzetten voor het dagelijkse 
woon-werkverkeer een kleine elektrische auto aan te schaffen, terwijl voor ritten met het hele 
gezin nog steeds een grotere auto kan worden gebruikt.

Amendement 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Sophie Auconie

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 

(4) Rekening houdend met de 
onevenredige gevolgen die naleving van de 
specifieke emissiedoelstellingen voor de 
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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.

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 1000
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
produceren vrijgesteld van de specifieke 
emissiedoelstelling en de bijdragen voor 
buitenmatige emissies.

Or. fr

Amendement 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De procedure voor het verlenen van de 
afwijking aan kleine fabrikanten wordt 
vereenvoudigd opdat de fabrikanten meer 
flexibiliteit wordt geboden met betrekking 
tot de datum van de afwijkingsaanvraag 
en de Commissie met betrekking tot het 
nemen van een besluit tot verlening ervan.

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Teneinde de reductie-inspanningen 
die nichefabrikanten moeten leveren in 
overeenstemming te brengen met die 
welke grote fabrikanten leveren, dient 

Schrappen
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voor de nichefabrikanten vanaf 2020 een 
doelstelling te gelden die 45 % lager is 
dan hun gemiddelde specifieke emissies in 
2007.

Or. en

Amendement 38
Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Teneinde de reductie-inspanningen die 
nichefabrikanten moeten leveren in 
overeenstemming te brengen met die welke 
grote fabrikanten leveren, dient voor de 
nichefabrikanten vanaf 2020 een 
doelstelling te gelden die 45 % lager is dan 
hun gemiddelde specifieke emissies in 
2007.

(6) Teneinde de reductie-inspanningen die 
nichefabrikanten moeten leveren in 
overeenstemming te brengen met die welke 
grote fabrikanten leveren, dient voor de 
nichefabrikanten vanaf 2020 een 
doelstelling te gelden die 45 % lager is dan 
hun gemiddelde specifieke emissies in 
2007. Voor 2025 moeten gelijkwaardige 
doelstellingen worden bepaald.

Or. en

Amendement 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Gezien de noodzaak om de 
automobielindustrie genoeg tijd te geven 
en haar plannings- en 
investeringszekerheid te waarborgen, is 
het passend in deze verordening een 
indicatieve doelstelling voor verlagingen 
van CO2-emissies tegen 2025 vast te 
stellen.
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Or. en

Amendement 40
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om 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 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen na 2020.

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om 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 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen na 2020. Het verslag dient 
rekening te houden met de CO2-emissies 
van personenauto's gedurende de gehele 
levenscyclus (met inbegrip van de 
productie en de fase na gebruik).

Or. it

Amendement 41
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening 
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de automobielindustrie in staat te (7) Om de automobielindustrie in staat te 
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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 voertuigen. Het is 
daarom wenselijk dat deze elementen 
worden geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020.

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, de geraamde ontwikkeling van de 
CO2-emissies die verband houden met alle 
drie de fasen van de levenscyclus van 
voertuigen, te weten de productie, het 
gebruik en het einde van de levensduur,
en de gevolgen voor de ontwikkeling van 
kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor voertuigen. Het is 
daarom wenselijk dat deze elementen 
worden geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020.

Or. de

Motivering

Een reductie van de emissies uitsluitend in de gebruiksfase van voertuigen zou kunnen leiden 
tot een verhoging van de milieueffecten in de productie- en de recyclingfase van de 
levenscyclus. Daarom moet worden bepaald hoe de emissies van voertuigen zich tijdens de 
gehele levenscyclus bij benadering ontwikkelen om in het geval van een significante globale 
stijging van de emissies tijdig voorstellen voor tegenmaatregelen te kunnen uitwerken.

Amendement 42
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om langetermijninvesteringen te 
doen en te innoveren is het wenselijk 
informatie te verschaffen over de manier 
waarop de verordening voor de periode na 

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om langetermijninvesteringen te 
doen en te innoveren is het wenselijk 
informatie te verschaffen over de manier 
waarop de verordening voor de periode na 
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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 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen worden geëvalueerd, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen na 2020.

2020 gewijzigd kan worden. Deze 
informatie dient gebaseerd te zijn op een 
beoordeling van het vereiste 
reductiepercentage en de gevolgen ervan
voor de ontwikkeling van kosteneffectieve 
CO2-reducerende technologieën voor 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen worden geëvalueerd, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen na 2020. Een voorwaarde 
voor het bepalen van 
langetermijnreductiedoelstellingen is het 
afsluiten van een mondiale overeenkomst 
inzake de vermindering van 
broeikasgasemissie.

Or. pl

Amendement 43
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 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.

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk een 
nieuwe doelstelling voor de CO2-reductie 
vast te leggen voor de periode na 2020. 
Deze doelstelling 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.

Or. fr
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Amendement 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 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.

(7) 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 in deze verordening een 
doelstelling voor 2025 vast te stellen en 
dat de Commissie verslag uitbrengt over de
CO2-emissiedoelstellingen voor nieuwe 
personenauto's voor de periode vanaf 
2030.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een duidelijke politieke boodschap naar de autofabrikanten te zenden over 
de noodzaak van voortdurende emissieverlagingen en plannings- en investeringszekerheid te 
bieden voor de automobiel- en onderdelenindustrie. De productcycli voor personenauto's 
bedragen 5 tot 7 jaar en meer dan 10 jaar voor bestelwagens (ACEA). Daarom is het van 
essentieel belang nu overeenstemming te bereiken over een doelstelling voor 2025 en een 
tijdschema vast te stellen voor de verandering van de doelstelling voor 2030.

Amendement 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 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.

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk een 
doelstelling voor CO2-emissieverlaging 
vast te stellen voor de periode na 2020. 
Deze doelstelling 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.

Or. en

Amendement 46
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening 
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 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 geëvalueerd 

(7) 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 geëvalueerd 
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worden, de Commissie verslag uitbrengt 
en er passende voorstellen worden gedaan
voor doelstellingen na 2020.

worden nadat de nieuwe testprocedures 
bepaald zijn en een beter inzicht is 
verworven in de huidige technologische 
ontwikkelingen. De Commissie brengt dan
verslag uit en doet passende voorstellen 
voor doelstellingen na 2020.

Or. fr

Amendement 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 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.

(7) 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. In dit verslag moet rekening worden 
gehouden met de CO2-emissies gedurende 
de volledige levenscyclus van de auto's 
(met inbegrip van de productie en het 
einde van de levensduur).

Or. en

Amendement 48
Christofer Fjellner
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Eco-innovaties spelen een 
belangrijke rol bij de verbetering van de 
emissienormen van nieuwe 
personenauto's. Het huidige 
stimuleringsmechanisme voor eco-
innovaties werkt niet naar behoren, met 
name vanwege de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 725/2011 van de Commissie van 
25 juli 2011 tot vaststelling van een 
procedure voor de goedkeuring en 
certificering van innoverende 
technologieën ter beperking van de CO2-
emissies van personenauto's uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 2009/443 van 
het Europees Parlement en de Raad1. De 
Commissie moet deze verordening 
wijzigen, teneinde de procedure voor de 
goedkeuring van innovatieve 
technologieën zoals eco-innovaties te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen.
____________________
1 PB L 194 van 26.7.2011, blz. 19.

Or. en

Amendement 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening 
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Aangezien consumenten enkel een 
goed geïnformeerde keuze kunnen maken 
als zij juiste, niet-misleidende informatie 
krijgen over de CO2-emissies en het 
brandstofverbruik, moet nauwgezet 
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aandacht worden geschonken aan het 
voorspellen van die parameters. 
Momenteel verschillen de reële emissies 
van personenauto's op de weg sterk van 
de waarden die uit de huidige testcyclus 
naar voren komen. Daarom is het 
noodzakelijk snel een verbeterde 
testcyclus te ontwikkelen.

Or. it

Amendement 50
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Teneinde de reële specifieke CO2-
emissies van nieuwe personenauto's weer 
te geven en deze in de buurt te brengen 
van de reële waarden onder normale 
gebruiksomstandigheden, moet de 
Commissie inspanningen ondernemen om 
ervoor te zorgen dat de nieuwe 
internationale testprocedure voor lichte 
voertuigen (de World Light Duty Test-
procedure – WLTP) zo spoedig mogelijk 
wordt afgerond, uiterlijk eind 2014 op 
Europees niveau kan worden 
goedgekeurd en vanaf januari 2017kan 
worden geïmplementeerd.

Or. it

Amendement 51
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) 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.

(8) 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 
(WLTP) in het kader van de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, die na voltooiing moet worden 
geïntegreerd in de EU-wetgeving.
Wanneer de Commissie de WLTP in de
EU-wetgeving integreert, dient zij 
rekening te houden met de noodzaak om 
de WLTP aan te vullen met extra 
bepalingen, met name ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
testprocedures het reëel rijden op de weg 
adequaat weerspiegelen. In afwachting 
van de voltooiing van de WLTP 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.

Or. en

Amendement 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening 
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) 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.

(8) 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. 
Derhalve moet de Commissie, indien de 
WLTP niet vóór eind 2014 wordt 
goedgekeurd, onmiddellijk overgaan tot 
wijziging van de in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 bedoelde 
meetprocedures van de Unie teneinde 
rekening te houden met de reële CO2-
emissies van de voertuigen op de weg.

Or. it

Amendement 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 

(8) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
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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.

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. Met het 
oog hierop en gezien de gebrekkigheid 
van de huidige testcyclus, moet snel een 
nieuwe testcyclus worden ontwikkeld die 
de reële emissies van auto's wel 
weerspiegelt, en moeten interpretatie- en 
meningsverschillen tussen lidstaten 
worden opgelost. In afwachting van de 
aanneming van de nieuwe testcyclus 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.

Or. en

Amendement 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) 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 

(8) 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 
(WLTP) in het kader van de Economische 
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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.

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. Om te verzekeren dat 
deze verordening voor de voorziene 
emissieverlaging zorgt, moet de 
testprocedure per 1 januari 2016 worden 
veranderd in 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 te waarborgen 
voor de fabrikanten en voertuigcategorieën.

Or. en

Motivering

Door velen wordt ingezien dat de huidige testcyclus de reële rijomstandigheden niet 
nauwkeurig weerspiegelt. De ontwikkeling van de nieuwe WLTP-procedure is ver gevorderd 
en zal naar verwachting in 2014 voltooid zijn. Hiermee zullen veel problemen van de huidige 
NEDC-test worden opgelost. De nieuwe WLTP-cyclus en –procedures moeten daarom 
worden aangenomen met ingang van 2016.

Amendement 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Voorstel voor een verordening 
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) 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, 

(8) 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, 
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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.

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 moet 
echter zo snel mogelijk na afronding 
ervan worden opgenomen in de wetgeving 
van de Unie. De Commissie dient 
bovendien te overwegen of de WLTP bij 
opname in de wetgeving van de Unie moet 
worden aangevuld met extra bepalingen 
om te garanderen dat in de testprocedures 
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

Motivering

Consumenten moeten op de aangegeven verbruikscijfers kunnen vertrouwen. De geldige 
testcyclus biedt weliswaar veel flexibiliteit, maar komt niet met de werkelijkheid overeen. De 
WLTP levert voordelen op, maar het zal nog enige tijd duren voordat deze is afgerond. Bij 
opname in het EU-recht moet de WLTP aan EU-regels worden aangepast, aangezien een 
wereldwijde cyclus niet volledig rekening kan houden met de situatie in de EU.

Amendement 56
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om voldoende stimulansen te 
bieden om verbeteringen in te voeren voor 
de verlaging van specifieke CO2-emissies 
van personenauto's, dient de bijdrage 
voor buitenmatige emissies te worden 
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afgestemd om in verhouding te staan tot 
de kosten van de technologie en tot de te 
verwachten maximale extra kosten van de 
naleving van deze verordening.

Or. en

Amendement 57
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Hoewel er alternatieve 
brandstoffen zijn die significante 
verminderingen van de CO2-emissies 
mogelijk maken, is het besef 
doorgedrongen dat wanneer men 
rekening houdt met de hele levenscyclus, 
de CO2-emissies van deze alternatieve 
brandstoffen wel eens hoger zouden 
kunnen zijn dan de CO2-emissies van 
conventionele brandstoffen. Er moet 
derhalve rekening worden gehouden met 
de aan het energieverbruikgerelateerde 
emissies in de productieketen van alle 
alternatieve brandstoffen, aangezien hun 
marktaandeel toeneemt.

Or. de

Motivering

Verordening (EG) nr. 443/2009 heeft louter betrekking op de uitlaatemissies van auto's, niet 
op de emissies die ontstaan door de productie van stroom of waterstof voor de zogenaamde 
nulemissievoertuigen, hoewel de werkelijke emissies hiervan aanzienlijk hoger kunnen 
uitvallen. Om te garanderen dat producenten de aandrijving kiezen die over het geheel 
genomen de laagste emissies veroorzaakt, moet deze verordening tevens rekening houden met 
alle emissies die in het voortraject zijn ontstaan, zoals in de VS gebruikelijk is.

Amendement 58
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" beveelt een reductiedoelstelling van 
54 tot 67 % aan voor de algehele 
vervoerssector. Teneinde de 
automobielindustrie aan te moedigen de 
emissies van nieuw geregistreerde 
voertuigen verder te verlagen en 
vergelijking mogelijk te maken tussen 
verschillende opties voor nieuwe metingen 
en parameters, is een nieuwe benadering 
nodig waarmee nieuwe doelstellingen 
worden vastgesteld voor de periode na 
2020. Die doelstellingen moeten de 
leidende rol van de Unie wat betreft 
voertuigen met lage CO2-emissies op 
internationaal niveau ondersteunen, en 
onderzoek en ontwikkeling op dit gebied, 
alsmede de acceptatie van voertuigen met 
een lage emissie door de consument en de 
markt bevorderen, tegelijkertijd rekening 
houdend met betaalbaarheid en sociale 
gelijkheid. De Commissie moet een 
gedetailleerd tijdschema presenteren om 
alle desbetreffende kwesties samen met 
alle belanghebbenden te onderzoeken, te 
bespreken en er beslissingen over te 
nemen, teneinde uiterlijk in 2017 een 
doelstelling voor na 2020 vast te stellen 
om de industrie de nodige tijd te geven om 
aan deze doelstelling te voldoen.

Or. en

Amendement 59
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassawaarde en de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor 
de meting van specifieke CO2-emissies die 
is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
715/2007. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassa- en voetafdrukwaarde en 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
voor de meting van specifieke CO2-
emissies die is vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 715/2007. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Voorstel voor een verordening 
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
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van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassawaarde en de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor 
de meting van specifieke CO2-emissies die 
is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
715/2007. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet er bij het voorbereiden en opstellen 
van gedelegeerde handelingen voor zorgen 
dat de desbetreffende documenten, tijdig 
en op gepaste wijze, gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassawaarde en de voetafdruk 
("footprint") en de regelgevingsprocedure 
met toetsing voor de meting van specifieke 
CO2-emissies die is vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 715/2007. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passend overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
er bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten, tijdig en op 
gepaste wijze, gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Motivering

Bij de CO2-grenswaarden moet ook het nut van een auto worden meegerekend. Er is geen 
rechtstreeks verband tussen gewicht en nut. De "footprint" van een auto, dat wil zeggen, de 
spoorbreedte vermenigvuldigd met de oppervlakte tussen de vier wielen levert een betere 
benadering van het nut op. Ook in de VS wordt de "footprint" gebruikt als "nutsparameter". 
Het gebruik van de "footprint" als parameter zou bovendien de tendens tegengaan dat auto's 
steeds zwaarder worden en lichtgewichtconstructies bevorderen.

Amendement 61
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
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worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassawaarde en de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor 
de meting van specifieke CO2-emissies die 
is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
715/2007. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voetafdrukwaarde en de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor 
de meting van specifieke CO2-emissies die 
is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
715/2007. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Motivering

De massa van het voertuig is geen goede indicator van het nut van het voertuig en mag 
daarom niet worden gebruikt om de specifieke emissiedoelstellingen vast te stellen. De 
voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis) is een betere nutsparameter: deze parameter is 
neutraler en stabieler en weerspiegelt het nut van een auto beter. Kopers kiezen een bepaalde 
auto misschien wel op basis van de grootte van die auto, maar niet van zijn gewicht. 
Regelgeving op basis van de voetafdruk biedt de fabrikanten de erkenning die zij verdienen 
voor hun inspanningen om lichte auto's te bouwen.

Amendement 62
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassawaarde en de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor 
de meting van specifieke CO2-emissies die 
is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
715/2007. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassa- en voetafdrukwaarde en 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
voor de meting van specifieke CO2-
emissies die is vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 715/2007. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. fr

Amendement 63
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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. Niettemin 
dienen de lagere kosten en voordelen van 

Schrappen
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een overstap naar voetafdruk als 
nutsparameter in de toekomstige 
herziening te worden overwogen.

Or. fr

Amendement 64
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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. Niettemin dienen de lagere 
kosten en voordelen van een overstap 
naar voetafdruk als nutsparameter in de 
toekomstige herziening te worden 
overwogen.

(14) 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. Bovendien moet, op basis van 
de lagere kosten, met name massa als 
nutsparameter worden vervangen door 
voetafdruk.

Or. en

Amendement 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Voorstel voor een verordening 
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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 

(14) De Commissie heeft de 
beschikbaarheid van voetafdrukgegevens
("footprint") en de toepassing ervan als 
nutsparameter in de formules in bijlage I 
beoordeeld. Deze gegevens zijn 
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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. Niettemin dienen de lagere 
kosten en voordelen van een overstap naar 
voetafdruk als nutsparameter in de
toekomstige herziening te worden
overwogen.

beschikbaar en de potentiële toepassing 
ervan is in de effectbeoordeling 
beoordeeld. Op basis daarvan is 
geconcludeerd dat massa de nutsparameter 
moet zijn in de formules voor de 2020-
doelstelling, omdat fabrikanten hun 
planning tot 2020 hebben afgestemd op de 
voortzetting van de huidige parameter. 
Niettemin rechtvaardigen de lagere kosten 
en voordelen van de voetafdruk het 
gebruik ervan als nutsparameter na 2025. 
Daarom is het voor een soepele overgang 
van massa naar voetafdruk in de toekomst 
passend om een formule op basis van 
voetafdrukgegevens te introduceren die 
na 2016 door fabrikanten kan worden
gebruikt als een alternatief voor de 
formule die uitgaat van massa.

Or. de

Motivering

Het gebruik van de "footprint" zou de tendens tegengaan dat auto's steeds zwaarder worden 
en lichtgewichtconstructies bevorderen, waarvoor momenteel geen prikkel bestaat..

Amendement 66
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om de doelstellingen op de lange 
termijn te halen, moet de Commissie 
nieuwe verwezenlijkingsvormen 
overwegen, met name de hellingshoek van 
de curve, de nutsparameter en de regeling 
voor overtollige emissies. Om sociaal 
billijk en duurzaam te zijn, mag er vanaf 
2025 geen nutsparameter en geen 
hellinghoek zijn.

Or. en
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Motivering

Door de toegenomen marktpenetratie van zeer koolstofarme voertuigtechnologieën zijn de 
nutsparameter en de hellingshoek niet meer nodig, omdat fabrikanten voertuigen zonder 
emissie kunnen verwezenlijken.

Amendement 67
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie.

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 80 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan.

Or. en

Amendement 68
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 70 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
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(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie.

(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie.

Or. en

Motivering

In juni 2012 riep de Duitse Bondsdag de federale regering op een ambitieus Europees streven 
naar 70 g/km in 2020 te ondersteunen, waarmee ambitieuzere en dringend noodzakelijke 
Europese klimaatdoelstellingen zouden worden ondersteund.

Amendement 69
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie.

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan.

Or. en

Motivering

De huidige wetswijziging moet gericht zijn op de doelstelling van de gemiddelde CO2-
emissies van de nieuwe personenauto's. Innoverende technologieën moeten worden en zijn 
gereguleerd in het kader van een ander stuk wetgeving, Verordening (EG) nr. 725/2011, die 
niet wordt herzien.

Amendement 70
Rebecca Harms
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 60 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008."

Or. en

Amendement 71
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt na alinea 2 de 
volgende alinea ingevoegd:
"Bij deze verordening wordt vastgesteld 
dat vanaf 2025 de grenswaarde voor de 
gemiddelde CO2-emissies van nieuwe 
personenauto's moeten worden beperkt tot 
50 g CO2/km, gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en 
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 
692/2008 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie."

Or. de



AM\931181NL.doc 41/110 PE506.077v02-00

NL

Motivering

Het is noodzakelijk om nu al een CO2-doelstelling voor 2025 bij wet vast te leggen. Dit 
veronderstelt langetermijnprikkels voor de ontwikkeling van brandstofefficiënte auto's. Nu al 
is de grenswaarde voor 2020 haalbaar met een wagenpark bestaande uit op dit moment 
verkrijgbare modellen uit alle voertuigsegmenten.

Amendement 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1– alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 65 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie."

Or. en

Amendement 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
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"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 70 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008."

Or. en

Amendement 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 70 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008."

Or. en

Motivering

De noodzaak om meer brandstofefficiënte voertuigen te produceren in de EU zal naar 
schatting voor 110 000 nieuwe banen zorgen tegen 2030, met name in de chemische en 
elektronicasector (McKinsey). De toename van de brandstofefficiëntie van voertuigen zorgt 
voor aanzienlijke jaarlijkse besparingen voor elke automobilist.

Amendement 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt na alinea 2 de 
volgende alinea ingevoegd:
"Bij deze verordening wordt vanaf 2025 
een doelstelling voor de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe personenauto's 
vastgesteld die tussen 65 g CO2/km en 
75 g CO2/km ligt, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 13, lid 5."

Or. de

Motivering

Het is van belang al in een vroeg stadium doelstellingen vast te stellen om de 
voorspelbaarheid voor de industrie te garanderen. Tegelijkertijd is het lastig nu al te bepalen 
welke doelstelling zinvol is. Daarom is het dienstig een bandbreedte aan te geven waarbinnen 
later een doelstelling kan worden vastgesteld. Volgens talrijke studies en gesprekken met 
deskundigen zijn doelstellingen tussen 65 g en 75 g CO2/km realistisch.

Amendement 76
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Na artikel 1, lid 2, wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 65 à 75 g CO2/km, 
gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en 
bijlage XII bij 
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Verordening (EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan. De 
vaststelling moet worden voorafgegaan 
door een effectbeoordeling door de 
Commissie, die gebaseerd is op de 
technologische haalbaarheid en de mate 
waarin deze nieuwe personenauto's in de 
markt worden opgenomen."

Or. it

Amendement 77
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 60 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan."

Or. fr

Motivering

Autofabrikanten moeten ambitieuze langetermijndoelstellingen hebben. Een ambitieuze 
doelstelling voor 2025 lijkt dus noodzakelijk.

Amendement 78
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
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Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Na artikel 1, lid 2, wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"Teneinde de CO2-emissies van nieuwe 
personenvoertuigen te meten, vervangt de 
internationale testprocedure voor lichte 
voertuigen (de World Light Duty Test-
procedure – WLTP) per 1 januari 2017 de 
in Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan bedoelde 
testprocedures."

Or. it

Amendement 79
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 1 bis
Nutsparameter en hellingshoek
Om sociaal billijk en duurzaam te zijn, 
mag er vanaf 2025 geen nutsparameter en 
geen hellingshoek zijn."

Or. en

Motivering

Door de toegenomen marktpenetratie van zeer koolstofarme voertuigtechnologieën zijn de 
nutsparameter en de hellingsgraad niet meer nodig, omdat fabrikanten voertuigen zonder 
emissie kunnen verwezenlijken.
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Amendement 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening 2009/443/EG
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aan artikel 2 wordt het volgende lid 4 
toegevoegd:

Schrappen

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 
personenauto's heeft geproduceerd.

Or. en

Amendement 81
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 2
Verordening 2009/443/EG
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 personenauto's heeft 
geproduceerd.

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 1000 in de EU 
in het voorgaande kalenderjaar 
ingeschreven nieuwe personenauto's heeft 
geproduceerd.

Or. fr
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Amendement 82
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 3, lid 1, letter f) komt als 
volgt te luiden:
"specifieke CO2-emissies": de CO2-
emissies van een personenauto, gemeten 
overeenkomstig de nieuwe "World Light 
Duty Test"-procedure (WLTP). Voor 
personenauto's zonder typegoedkeuring 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 betekenen "specifieke CO2-
emissies" de CO2-emissies gemeten 
overeenkomstig dezelfde meetprocedure 
als gespecificeerd voor personenauto's in 
Verordening (EG) nr. 692/2008, of 
overeenkomstig de procedures die door 
de Commissie zijn vastgesteld om de 
CO2-emissies voor deze personenauto's 
te bepalen; voor de toepassing van dit 
punt zijn eventuele wijzigingen van de 
meetprocedures die zijn vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en 
Verordening (EG) nr. 692/2008, die vanaf 
1 januari 2016 van kracht zijn, van 
toepassing vanaf dat jaar."

Or. en

Motivering

Door velen wordt ingezien dat de huidige testcyclus de reële rijomstandigheden niet 
nauwkeurig weerspiegelt. De ontwikkeling van de nieuwe WLTP-procedure is ver gevorderd 
en zal naar verwachting in 2014 voltooid zijn. Hiermee zullen veel problemen van de huidige 
NEDC-test worden opgelost. De nieuwe WLTP-cyclus en –procedures moeten daarom 
worden aangenomen met ingang van 2016.
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Amendement 83
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 3, lid 1, onder f), wordt 
vervangen door:
"f) "specifieke CO2-emissies": de CO2-
emissies van een personenauto, gemeten 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en op het 
certificaat van overeenstemming 
vermeld als de CO2-massa-emissies 
(gemengd). Voor personenauto's zonder 
typegoedkeuring overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 
betekenen "specifieke CO2-emissies" de 
CO2-emissies gemeten overeenkomstig 
dezelfde meetprocedure als 
gespecificeerd voor personenauto's in 
Verordening (EG) nr. 692/2008, of 
overeenkomstig de procedures die door 
de Commissie zijn vastgesteld om de 
CO2-emissies voor deze auto's te 
bepalen; teneinde dit punt ten uitvoer te 
leggen, moet de WLTP-testcyclus 
bovengenoemde meetprocedures per 
1 januari 2017 vervangen."

Or. it

Amendement 84
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 4 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 4 wordt de volgende 
alinea ingevoegd:
"Met het oog op de naleving van de 
doelstelling van 95 g CO2/km wordt 100 % 
van de in het betreffende jaar 
geregistreerde nieuwe personenauto's van 
elke fabrikant in aanmerking genomen."

Or. en

Motivering

De achtergrondanalyse voor de Europese Commissie toonde dat de verwezenlijking van de 
doelstelling van 95 g in 2020 haalbaar is, dus een geleidelijke invoering is niet noodzakelijk.

Amendement 85
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-
emissies van minder dan 35 g CO2/km als 
1,3 personenauto's in de periode van 2020 
tot en met 2023 en als 1 personenauto 
vanaf 2024.
1 bis. De verhoging van de 
emissiedoelstelling voor elke fabrikant op 
basis van de berekening van de 
superkredieten mag maximaal 2 g 
CO2/km bedragen.
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1 ter. Het is niet mogelijk een deel van of 
alle ongebruikte superkredieten over te 
dragen naar het volgende kalenderjaar".

Or. en

Motivering

Superkredieten mogen worden gebruikt als compensatie voor de uitgaven voor de 
ontwikkeling van koolstofarme voertuigen, maar moeten worden begrensd om te voorkomen 
dat de doelstelling uit het oog wordt verloren.

Amendement 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 5 komt als volgt te luiden:
"Artikel 5
Superkrediet
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met emissies die minder 
bedragen dan de helft van de waarde voor 
de specifieke emissiedoelstellingen van 
elke fabrikant conform deze verordening 
als:
- 3,5 auto's in 2012;
- 3,5 auto's in 2013;
- 2,5 auto's in 2014;
- 2,5 auto's in 2015;
- 2,5 auto's in 2016;
- 2,5 auto's in 2017;
- 2 auto's in 2018;
- 2 auto's in 2019;
- 2 auto's in 2020.
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1 bis.) Een meervoudige aanrekening 
overeenkomstig lid 1 vindt alleen plaats 
wanneer de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van een fabrikant in het 
betreffende kalenderjaar diens specifieke 
emissiedoelstelling met niet meer dan 15% 
overschrijden.
1 ter. Tussen 2016 en 2020 kunnen 
fabrikanten het in lid 1 bedoelde 
superkrediet opsparen door het in te 
voeren in het in artikel 8, lid 3 bis 
genoemde register. Overtollige 
superkredieten worden automatisch in het 
register opgenomen.
1 quater. Tussen 1 januari 2016 en 31 
december 2023 kunnen fabrikanten de 
Commissie verzoeken bij de berekening 
van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies ten dele of volledig rekening te 
houden met het superkrediet dat zij 
overeenkomstig lid 1 ter hebben 
opgespaard."

Or. de

Motivering

Met het oog op de doelstelling van een zo groot mogelijke reductie van de CO2-uitstoot van 
nieuwe auto's moeten fabrikanten prikkels ontvangen. Rigide maatregelen helpen daarbij niet. 
Het is beter ook auto's in de stimuleringsregeling op te nemen die de doelstelling van de 
fabrikant niet halen, teneinde klimaatvriendelijke innovaties te bevorderen. Aangezien CO2-
reducties vaak sprongsgewijs worden gerealiseerd (bijvoorbeeld door de introductie van 
nieuwe motoren), moeten fabrikanten de mogelijkheid behouden superkredieten op te sparen.

Amendement 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 5 komt als volgt te luiden:



PE506.077v02-00 52/110 AM\931181NL.doc

NL

"Artikel 5
Superkredieten
(1) Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 g CO2/km 
als:
- 3,5 auto's in 2012;
- 3,5 auto's in 2013;
- 2,5 auto's in 2014;
- 2,5 auto's in 2015;
- 2,5 auto's in 2016;
- 2,5 auto's in 2017;
- 2 auto's in 2018;
- 2 auto's in 2019;
- 1 auto in 2020.
1 bis. Van de meervoudige aanrekening 
overeenkomst lid 1 wordt alleen 
gebruikgemaakt wanneer de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies van een fabrikant 
(door een multiplicatoreffect) niet meer 
dan 2 g boven diens specifieke 
emissiedoelstelling liggen.
1 ter. Tussen 1 januari 2016 en 31 
december 2019 kunnen fabrikanten de 
Commissie verzoeken bij de berekening 
van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies rekening te houden met het 
superkrediet dat zij overeenkomstig lid 1 
hebben opgebouwd."

Or. de

Motivering

Het instrument van de superkredieten is in 2009 voor beperkte tijd ingevoerd om de invoering 
van "zeer koolstofarme voertuigen" te versnellen en te vergemakkelijken. Dit instrument kan 
worden verlengd, maar de algemene doelstelling mag hierdoor niet verwateren. Om die reden 
moet er een maximum worden gesteld aan superkredieten, zodat duidelijk is welke gevolgen 
dit heeft voor de algemene doelstelling. In dit amendement wordt met klem verzocht om 
schrapping van artikel 5 bis.
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Amendement 88
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan artikel 5 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"De toepassing van de 
vermenigvuldigingsfactoren mag niet 
leiden tot een toename van het niveau van 
zijn specifieke emissiedoelstelling of meer 
dan 2 g CO2/km."

Or. en

Amendement 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Aan artikel 5 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"De overeenkomstig artikel 5 toegepaste 
superkredieten mogen niet worden 
bewaard om na 2020 in aanmerking te 
worden genomen."

Or. en

Amendement 90
Rebecca Harms
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Na artikel 5 wordt het volgende artikel 
ingevoegd:

Schrappen

Artikel 5 bis
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Or. en

Motivering

Om de ontwikkeling en verkoop van koolstofarme voertuigen te bevorderen, moet de EU 
ambitieuze CO2-doelstellingen vaststellen voor de periode na 2020 in plaats van de 
emissiedoelstelling voor 2020 te ondermijnen door virtuele voertuigen te tellen. Het feit dat 
verondersteld wordt dat de emissie van elektrische en waterstofvoertuigen nul bedraagt, 
bevordert reeds dergelijke technologieën, doordat de emissies tijdens de productie niet in 
beschouwing worden genomen.

Amendement 91
Chris Davies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Na artikel 5 wordt het volgende artikel 
ingevoegd:

Schrappen

Artikel 5 bis
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Or. en

Amendement 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het volgende artikel wordt ingevoegd 
na artikel 5:

Schrappen

"Artikel 5 bis
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Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant."

Or. de

Amendement 93
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km

Bonus-malussysteem voor zeer 
koolstofarme voertuigen in lijn met de 
markt.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Met het oog op het aanvankelijke 
nadeel van hoge kosten voor innovatie en 
ontwikkeling voor fabrikanten die 
investeren in zeer koolstofarme 
voertuigen, wordt de in artikel 4 
genoemde CO2-doelstelling voor elke 
fabrikant als volgt afgestemd:
a) voor elk volledig procentpunt dat het 
aandeel nieuw verkochte zeer 
koolstofarme voertuigen in het wagenpark 
van een fabrikant onder het gemiddelde 
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aandeel van de EU-markt ligt, wordt de 
CO2-doelstelling van die fabrikant met 2 g 
CO2/km verlaagd.
b) voor elk volledig procentpunt dat het 
aandeel nieuw verkochte zeer 
koolstofarme voertuigen in het wagenpark 
van een fabrikant boven het gemiddelde 
aandeel van de EU-markt ligt, wordt de 
CO2-doelstelling van die fabrikant met 2 g 
CO2/km verhoogd.

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

2. De lidstaten maken op 28 februari van 
elk jaar het aantal zeer koolstofarme 
voertuigen per fabrikant met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar 
openbaar.

Or. en

Amendement 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het volgende artikel wordt ingevoegd 
na artikel 5:

Schrappen

"Artikel 5 bis
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
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2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant."

Or. de

Amendement 95
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Na artikel 5 wordt het volgende artikel 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 5 bis
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant."

Or. en
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Amendement 96
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het volgende artikel wordt ingevoegd 
na artikel 5:

Schrappen

"5 bis
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant."

Or. fr

Motivering

De superkredieten dreigen de doelstelling van de beperking van de CO2 -emissie in het 
gevaar te brengen. Ze moeten dus worden afgeschaft.

Amendement 97
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
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Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Na artikel 5 wordt het volgende artikel 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 5 bis
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant."

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 
35 g CO2/km. Het feit dat elektrische voertuigen in deze verordening worden beschouwd als 
voertuigen zonder emissie is al een aanzienlijke stimulans, aangezien de emissies van 
elektrische voertuigen van bron tot wiel beduidend meer zijn dan 0 g CO2/km. Superkredieten 
verergeren de verstoring van gemiddelde specifieke CO2-emissies, en ondermijnen de milieu-
integriteit van deze verordening. Zij moeten derhalve worden afgewezen.

Amendement 98
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
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Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50 g CO2/km als 1,5
personenauto's voor de periode van 2015 
tot en met 2025.

Het gebruik van een deel van of van alle 
geaccumuleerde kredieten is in elk jaar 
gedurende de periode 2016-2025 mogelijk.

Or. en

Amendement 99
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 
1,3 personenauto's in de periode van 2020 
tot en met 2023 en als 1 personenauto 
vanaf 2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies in de periode van 
2020 tot en met 2023 telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als:

- 1,3 personenauto's in het geval van 
fabrikanten wier verkoop van nieuwe 
personenauto's met specifieke CO2-
emissies van minder dan 35 g CO2/km 2 à 
3 % van hun totale jaarlijkse verkoop 
uitmaakt.

-1,5 personenauto's in het geval van 
fabrikanten wier verkoop van nieuwe 
personenauto's met specifieke CO2-
emissies van minder dan 35 g CO2/km 3 à 
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4 % van hun totale jaarlijkse verkoop 
uitmaakt.
-1,7 personenauto's in het geval van 
fabrikanten wier verkoop van nieuwe 
personenauto's met specifieke CO2-
emissies van minder dan 35 g CO2/km 
meer dan 4 % van hun totale jaarlijkse 
verkoop uitmaakt.

Or. it

Amendement 100
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50 g CO2/km of minder 
dan 50 % van de CO2-waarde die in de 
specifieke emissiedoelstelling voor die 
auto is opgenomen volgens de formule in 
bijlage 1, met een bovengrens van 70 g 
CO2/km, als 2 personenauto's vanaf 2016. 
Alle of een deel van de verzamelde 
kredieten mogen worden gebruikt voor elk 
jaar in de periode tussen 2016 en 2025.

Or. fr

Amendement 101
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies
die minder zijn dan 50 g CO2/km als 2
personenauto's vanaf 2016.

Or. en

Amendement 102
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50 g CO2/km of minder 
dan 50 % van de CO2-waarde die in de 
specifieke emissiedoelstelling voor die 
auto is opgenomen volgens de formule in 
bijlage 1, met een bovengrens van 70 g 
CO2/km, als 1,5 personenauto's vanaf
2016.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt een ambitieus stelsel van superkredieten op te zetten dat de 
automobielindustrie zou aanmoedigen om te investeren in lage-emissievoertuigen.

Amendement 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

Or. fr

Motivering

Om de kosten voor het gebruik van voertuigen voor de burgers te verminderen en te voldoen 
aan de door dit voorstel vastgelegde milieudoelstellingen, moet het superkrediet een 
doeltreffende stimulans zijn om alle soorten van schone voertuigen te ontwikkelen 
(elektrische, hybride enzovoort). De voorgestelde grens van 35 g CO2/km sluit 
technologiesoorten uit die vandaag als schoon worden beschouwd en die ook aan een vraag 
van de consumenten beantwoorden. Die grens moet dus worden verhoogd.

Amendement 104
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Schrappen

Or. en
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Amendement 105
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Schrappen

Or. it

Amendement 106
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 107
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Schrappen

Or. en

Amendement 108
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Schrappen

Or. en

Amendement 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Om de kosten voor het gebruik van voertuigen voor de burgers te verminderen en te voldoen 
aan de door dit voorstel vastgelegde milieudoelstellingen, moet het superkrediet een 
doeltreffende stimulans zijn om alle soorten van schone voertuigen te ontwikkelen 
(elektrische, hybride enzovoort). De afschaffing van de voorgestelde grens stimuleert de 
fabrikanten om een maximaal aantal schone voertuigen op de markt te brengen en speelt zo in 
op de uitdaging van de brandstoffenprijs voor de consumenten.

Amendement 110
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw) 
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aan artikel 5 bis wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 bis. De toepassing van 
vermenigvuldigingsfactoren mag niet 
leiden tot een stijging in het niveau van 
zijn specifieke emissiedoelstelling van 
meer dan 2 g CO2/km."
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Or. en

Amendement 111
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Aan artikel 5 bis wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 ter. Superkrediet als bedoeld in artikel 
5 mag niet worden gespaard om na 2020 
in aanmerking te worden genomen."

Or. en

Amendement 112
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 5 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Na artikel 5 bis, lid 2, wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 bis. De Commissie moet met ingang 
van het jaar van inwerkingtreding van 
deze verordening jaarlijks uiterlijk op 
28 februari berekenen of de totale 
omvang van de toegekende superkredieten 
de in artikel 1 bedoelde 
emissiedoelstelling ingrijpend wijzigt. 
Indien deze doelstelling met meer dan 2 g 
CO2/km wordt afgezwakt, moet de in 
artikel 5, lid 1, bedoelde 
vermenigvuldigingsfactor voor het 
lopende jaar op 1 personenauto worden 
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gesteld."

Or. it

Amendement 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Na artikel 7 wordt het volgende 
artikel toegevoegd:
"Artikel 7 bis
Overeenstemming tijdens het gebruik
1. De bepalingen inzake de 
overeenstemming tijdens het gebruik 
moeten zowel de reële CO2-emissies als 
het reële brandstofverbruik van nieuwe 
personenvoertuigen tijdens hun normale 
levensduur bij normaal gebruik kunnen 
garanderen.
2. De bepalingen inzake de 
overeenstemming tijdens het gebruik voor 
de meting van CO2-emissies worden voor 
alle nieuwe personenvoertuigen 
vastgesteld door middel van een 
verificatierapport dat wordt opgesteld 
door een onafhankelijke en 
gecertificeerde derde partij.
3. Indien de waarden van de CO2-emissies 
die worden gemeten tijdens tests die de 
normale gebruiksomstandigheden 
nabootsen, meer dan 4 % hoger liggen 
dan de specifieke CO2-emissies die de 
fabrikant overeenkomstig artikel 8, lid 2, 
van deze verordening kenbaar heeft 
gemaakt, moet de Commissie de specifieke 
CO2-emissies van de betreffende fabrikant 
herberekenen aan de hand van deze 
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waarden."

Or. it

Amendement 114
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 8 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 8, lid 4, wordt de derde 
alinea als volgt gewijzigd:
"Het register, en de kennisgeving, 
worden openbaar gemaakt. De krachtens 
lid 1 door de lidstaten geregistreerde 
gegevens worden eveneens openbaar 
gemaakt ongeacht of ze in het register zijn 
opgenomen."

Or. en

Motivering

De monitoring en rapportering zijn van essentieel belang om de naleving van de 
emissiedoelstellingen vast te stellen. De burgers dienen in staat te zijn om dit proces in elke 
fase te volgen en eraan deel te nemen.

Amendement 115
Chris Davies

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Aan artikel 8 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
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"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, en 
wordt zij gepubliceerd in 
overeenstemming met artikel 10. De 
specifieke CO2-emissies voor het type 
voertuig waarvoor een afwijking is 
geconstateerd, worden, rekening houdend 
met de afwijking, aangepast in de 
berekening van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies in het volgende 
kalenderjaar. De Commissie wijzigt haar 
monitoringverordening, Verordening 
(EU) nr. 1014/20101 met passende 
bepalingen die de naleving van dit lid 
verzekeren."
_________
1 PB L 293 van 11.11.2010, blz.. 15.

Or. en

Motivering

Er wordt algemeen aanvaard dat de huidige testcyclus de echte rijomstandigheden niet 
correct weerspiegelt. De aan de consument verstrekte informatie is daarom onjuist en 
misleidend. Er moeten regelingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de beoordelingen 
de reële emissies beter weerspiegelen. Deze regelingen zullen ook nog nodig zijn als de 
nieuwe "World Light Duty Test" wordt goedgekeurd.

Amendement 116
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) 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, worden 
dienovereenkomstig aangepast in de 
berekening van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies in het volgende 
kalenderjaar."

Or. en

Amendement 117
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Aan artikel 8 wordt het volgende 
lid toegevoegd:

"4 ter. De Commissie controleert echte, 
gemelde CO2-emissiewaarden per type 
voertuig en fabrikant op grond van de best 
beschikbare informatiebronnen en maakt 
in haar jaarlijkse controleverslagen 
openbaar hoe deze zich verhouden tot de 
waarden van typegoedkeuringen."
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Or. en

Amendement 118
Chris Davies

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Artikel 8, lid 5, tweede alinea, 
komt als volgt te luiden:
"De Commissie zal alle gesignaleerde 
fouten onderzoeken en uiterlijk op 
31 oktober de in lid 4 vermelde 
voorlopige berekeningen bevestigen of 
wijzigen. De fouten van fabrikanten en de 
bevestigingen of wijzigingen van de 
Commissie krachtens dit lid, en de 
kennisgevingen krachtens lid 6, worden 
openbaar gemaakt."

Or. en

Motivering

De monitoring en rapportering zijn van essentieel belang om de naleving van de 
emissiedoelstellingen vast te stellen. De burgers dienen in staat te zijn om dit proces in elke 
fase te volgen en eraan deel te nemen.

Amendement 119
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 5
Verordening 2009/443/EG
Artikel 8 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie stelt, middels 
uitvoeringshandelingen, gedetailleerde 
regels vast voor de monitoring- en de 

9. De Commissie is gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 14 bis betreffende
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rapporteringprocedures voor gegevens 
krachtens dit artikel en bij toepassing van 
bijlage II. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

de monitoring- en de 
rapporteringsprocedures voor gegevens 
krachtens dit artikel en de toepassing van 
bijlage II.

Or. en

Amendement 120
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 9 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 9, lid 2, onder b), wordt 
vervangen door:
"vanaf 2009:
(overtollige emissies × 130 EUR/g 
CO2/km) × aantal nieuwe 
personenauto's.

Or. en

Amendement 121
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 6
Verordening 2009/443/EG
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt, middels 
uitvoeringshandelingen, gedetailleerde
regelingen vast voor de inning van de 
bijdragen voor buitenmatige emissies als 
bedoeld in lid 1. Die 

3. De Commissie is gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 14 bis betreffende
de regelingen voor de inning van de 
bijdragen voor buitenmatige emissies als 
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uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 122
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 7 – letter a bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 11 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In lid 4 wordt de eerste alinea 
vervangen door:
"Een aanvraag voor een afwijking van 
de overeenkomstig bijlage I berekende 
specifieke emissiedoelstelling mag 
worden ingediend door een fabrikant die 
samen met alle met hem verbonden 
ondernemingen per kalenderjaar goed is 
voor 10 000 tot 100 000 in de Unie
geregistreerde nieuwe personenauto's."

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een geleidelijke daling van de totale CO2-emissies van het wagenpark 
moet de afwijking voor nichefabrikanten vanaf 2020 tot 2030 worden beperkt tot 100 000.

Amendement 123
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 7 – letter c bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 11 – lid 4 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) In lid 4 wordt na de tweede alinea 
het volgende punt toegevoegd:
"c bis) als de toepassing geschiedt volgens 
bijlage I, punt 1, onder d), een doelstelling 
die een vermindering van 65 % is van de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies in 
2007 of als één aanvraag wordt ingediend 
voor een aantal onderling verbonden 
ondernemingen, een doelstelling die 65 % 
lager is dan het gemiddelde van de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
deze ondernemingen in 2007."

Or. en

Amendement 124
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 12, lid 1, wordt vervangen 
door:
"Op aanvraag van een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden 
met CO2-reducties die worden 
gerealiseerd door toepassing van 
innoverende technologieën.
De beoordeling van de technologieën 
moet ten minste een controleverslag van 
een technische dienst in de zin van artikel 
7 van Verordening (EU) nr. 725/2011 
omvatten.
De totale bijdrage van deze 
technologieën aan de vermindering van 
de gemiddelde specifieke 
emissiedoelstelling van een fabrikant 
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kan tot 4 g CO2/km per voertuig 
bedragen."

Or. en

Motivering

Eco-innovaties bevorderen de innovatie in de automobielsector en moedigen deze aan, maar 
vormen geen correcte weerspiegeling van het echte rijden op de weg waardoor de consument 
in verwarring wordt gebracht en de CO2-niveaus van de fabrikanten onvoldoende transparant 
zijn.

Amendement 125
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 12 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 12 komt lid 1 als volgt te 
luiden:
"Op aanvraag van een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden 
met CO2-reducties die worden 
gerealiseerd door toepassing van 
innoverende technologieën. De totale 
bijdrage van deze technologieën tot de 
vermindering van de gemiddelde 
specifieke emissies van een fabrikant 
kan tot 3 g CO2/km bedragen."

Or. fr

Amendement 126
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 12, lid 1, wordt vervangen 
door:
"Op aanvraag door een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden 
met CO2-besparingen die worden 
gerealiseerd door gebruik van 
innoverende technologie.
Deze technologie moet alleen in 
overweging worden genomen indien de 
testmethode ervan verifieerbare, 
reproduceerbare en vergelijkbare 
metingen kan opleveren.
De totale bijdrage van deze technologie 
aan de vermindering van de gemiddelde 
specifieke emissiedoelstelling van een 
fabrikant kan tot 7 g CO2/km bedragen.
Deze bijdrage wordt aan elke fabrikant 
toegekend naar evenredigheid van het 
percentage personenauto's ten opzichte 
van het geheel van zijn voertuigen dat 
over deze innoverende technologie 
beschikt."

Or. it

Amendement 127
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 9
Verordening 2009/443/EG
Artikel 12 – lid 2 – zin 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor een procedure om de 
innoverende technologieën als bedoeld in 
lid 1 goed te keuren middels 
uitvoeringshandelingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

De Commissie stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor een procedure om de 
innoverende technologieën als bedoeld in 
lid 1 goed te keuren middels 
uitvoeringshandelingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
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overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, van 
deze verordening bedoelde 
onderzoeksprocedure.

overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, van 
deze verordening bedoelde 
onderzoeksprocedure. Het creëren van 
zogeheten groene banen in de Europese 
Unie wordt als positief element 
meegenomen bij de goedkeuring van 
innoverende technologieën of 
innoverende technologiepakketten.

Or. pt

Amendement 128
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter -a (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 2 wordt de eerste alinea 
vervangen door:
"2. Uiterlijk op 31 oktober 2014, en 
vervolgens om de drie jaar, worden 
maatregelen vastgesteld om bijlage I te 
wijzigen om de F0 waarnaar hierin 
wordt verwezen aan te passen aan de 
gemiddelde voetafdruk van nieuwe 
personenauto's in de voorafgaande drie 
kalenderjaren."

Or. en

Motivering

De massa van het voertuig is geen goede indicator van het nut van het voertuig en mag 
daarom niet worden gebruikt om de specifieke emissiedoelstellingen vast te stellen. De 
voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis) is een betere nutsparameter: deze parameter is 
neutraler en stabieler en weerspiegelt het nut van een auto beter. Kopers kiezen een bepaalde 
auto misschien wel op basis van de grootte van die auto, maar niet van zijn gewicht. 
Regelgeving op basis van de voetafdruk biedt de fabrikanten de erkenning die zij verdienen 
voor hun inspanningen om lichte auto's te bouwen.

Amendement 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter -a (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 2 komt de eerste alinea als volgt 
te luiden:
"(2) Uiterlijk 31 oktober 2014, en 
vervolgens om de drie jaar, worden 
maatregelen vastgesteld om bijlage I te 
wijzigen om de M0 en F0 waarnaar 
hierin wordt verwezen aan te passen aan 
de gemiddelde massa respectievelijk 
voetafdruk ("footprint") van nieuwe 
personenauto's in de voorafgaande drie 
kalenderjaren."

Or. de

Motivering

Het gebruik van de "footprint" zou de tendens tegengaan dat auto's steeds zwaarder worden 
en lichtgewichtconstructies bevorderen, waarvoor momenteel geen prikkel bestaat..

Amendement 130
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter -a (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 2 wordt de eerste alinea 
vervangen door:
"2. Uiterlijk op 31 oktober 2014, en 
vervolgens om de drie jaar, worden 
maatregelen vastgesteld om bijlage I te 
wijzigen om de F0 waarnaar hierin 
wordt verwezen aan te passen aan de 
gemiddelde voetafdruk van nieuwe 
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personenauto's in de voorafgaande drie 
kalenderjaren."

Or. en

Amendement 131
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter - a (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) De eerste alinea van lid 2 wordt 
vervangen door:
"2. Uiterlijk 31 oktober 2014, en 
vervolgens om de drie jaar, worden 
maatregelen vastgesteld om bijlage I te 
wijzigen om de F0 waarnaar hierin 
wordt verwezen aan te passen aan de 
gemiddelde voetafdruk van nieuwe 
personenauto's in de voorafgaande drie 
kalenderjaren."

Or. fr

Amendement 132
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter a bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 - lid 3 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In lid 3 komt de eerste alinea als 
volgt te luiden:
"3. Vanaf 2012 voert de Commissie een 
impactbeoordeling uit om uiterlijk in 
2014 overeenkomstig artikel 14, lid 3, 
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van Verordening (EG) nr. 715/2007 de 
procedures voor de meting van CO2-
emissies als bepaald in die Verordening 
te herzien. De Commissie dient met 
name passende voorstellen in om deze 
procedures aan te passen, opdat deze de 
reële prestaties van auto's op het gebied 
van CO2-emissies adequaat 
weerspiegelen. De herziene procedures 
moeten uiterlijk tegen 2017 worden 
toegepast. De Commissie zorgt ervoor 
dat de procedures vervolgens geregeld 
worden herzien."

Or. fr

Amendement 133
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter a bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Aan lid 3 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"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.
Wanneer variatie is toegestaan in de 
factoren in de algemene testprocedure die 
van invloed zijn op de gemeten CO2 -
emissies, zorgt de Commissie ervoor dat 
zij voor elk van de variabelen in de 
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testprocedure een aanpassingsberekening 
opneemt, die zal worden gehanteerd om 
de gemeten waarden aan te passen ter 
compensatie van de variatie in de factoren 
en aldus de gemeten emissies te 
normaliseren."

Or. en

Amendement 134
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter a ter (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) Aan lid 3 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"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 aerodynamische en 
rollende weerstand worden verkregen van 
het voertuig waarvoor de 
overeenstemming van de productie wordt 
geverifieerd."

Or. en

Motivering

Uit de experimentele gegevens blijkt dat het vaak niet mogelijk is de oorspronkelijke 
testwaarden van de uitroltest te reproduceren met een in serie geproduceerd voertuig. Het is 
daarom essentieel dat er met het voertuig waarvan de conformiteit van de productie wordt 
gecontroleerd een uitroltest wordt uitgevoerd om de aerodynamische weerstand en de 
rolweerstand vast te stellen en de waarden te leveren voor de dynamische test die een 
onderdeel vormt van de test van de conformiteit van de productie.

Amendement 135
Rebecca Harms
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter b
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) In lid 3 wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de geldende verordening dient de verplichting van de Commissie om 
de procedures voor de meting van CO2-emissies te herzien te worden behouden teneinde het 
werkelijke CO2-emissiegedrag van auto's correct te weerspiegelen en de in artikel 12 
gedefinieerde goedgekeurde innoverende technologieën op te nemen in de testcyclus. Om 
consistent te zijn zouden innoverende technologieën vanaf de datum van toepassing niet 
langer meer goedgekeurd mogen worden.

Amendement 136
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter b
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 - lid 3 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) In lid 3 wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Schrappen

Or. fr

Amendement 137
Chris Davies

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter b bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Aan lid 3 wordt de volgende alinea 
toegevoegd: 
"Met het oog op de zekerheid dat reële 
emissies behoorlijk worden weerspiegeld 
en dat gemeten CO2-waarden strikt te 
vergelijken zijn, zal de Commissie in 
overeenstemming met artikel 14, lid 3 van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ervoor 
zorgen dat elementen in de testprocedure 
die een significante invloed uitoefenen op 
de gemeten CO2-emissie, nauwkeurig zijn 
gedefinieerd. Voor de verificatie of de 
CO2-emissies van productievoertuigen 
overeenstemmen met de waarden van het 
goedgekeurde type, dienen de 
weerstandswaarden die zijn afgeleid van 
uitroltests voor het instellen van de 
dynamometer te worden verkregen van 
het voertuig waarvoor de 
overeenstemming van de productie wordt 
geverifieerd."

Or. en

Motivering

Er wordt algemeen aanvaard dat de huidige testcyclus de echte rijomstandigheden niet 
correct weerspiegelt. De aan de consument verstrekte informatie is daarom onjuist en 
misleidend. Er moeten regelingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de beoordelingen 
de reële emissies beter weerspiegelen. Deze regelingen zullen ook nog nodig zijn als de 
nieuwe "World Light Duty Test" wordt goedgekeurd.

Amendement 138
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter b bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het volgende lid 3 bis wordt 
ingevoegd:
"(3 bis) De Commissie onderzoekt het 
eventuele voordeel dat CO2-waarden van 
typegoedkeuringen tevens emissies 
omvatten die voortkomen uit het gebruik 
van de belangrijkste energieverbruikende 
onderdelen van het voertuig, en doet in 
voorkomend geval voorstellen om dit in de 
periode na 2020 van kracht te laten 
worden."

Or. en

Motivering

Energieverbruikende onderdelen zoals airconditioning en lampen worden momenteel niet 
ingeschakeld tijdens de testprocedures en dragen bij tot het verschil tussen de 
emissiewaarden van typegoedkeuringen en de reële emissies, waardoor de consument misleid 
wordt.

Amendement 139
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020, en overweegt 
daarbij de mogelijkheid om een uniforme 
doelstelling voor alle fabrikanten vast te 
stellen.

Or. it
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Amendement 140
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2014 verricht 
de Commissie een diepgaand onderzoek 
naar het streefcijfer van 60 g CO2/km 
voor 2025, met inbegrip van de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde na te gaan of dit streefcijfer 
passend is dan wel of een lager streefcijfer 
gerechtvaardigd is in het licht van het 
gebruik van lage-emissietechnologieën en 
hun acceptatie of wijzigingen in de 
klimaatbeleidsdoelstellingen. Als 
onderdeel van dat onderzoek brengt de 
Commissie verslag uit over de upstream-
emissies van personenvoertuigen en kan 
zij, in voorkomend geval, voorstellen doen 
om dergelijke emissies in aanmerking te 
nemen in het kader van deze verordening.

Or. en

Amendement 141
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 

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

voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020, met inbegrip van 
een doelstelling van 60 g CO2/km voor 
2025.

Or. fr

Amendement 142
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening en 
stelt een wetgevingsvoorstel voor aan het 
Europees Parlement en de Raad, met 
betrekking tot:
- de CO2-emissiedoelstellingen voor 
nieuwe personenauto's voor de periode 
2020,

- het onderzoek van een voor alle 
fabrikanten uniforme doelstelling ter 
vrijstelling van elk nuttigheidscriterium,
- het onderzoek, indien nodig, van een 
gemoduleerde doelstelling op basis van 
een nuttigheidscriterium van voetafdruk 
en de recentst beschikbare gegevens van 
het Europese wagenpark;
- het onderzoek van een continue, 
meerderjarige en geleidelijke CO2-
reductie voor de periode na 2020, met 
inbegrip van, indien nodig, een 
"bankingsysteem",
- de modaliteiten voor de invoering van 
een nieuwe testcyclus die representatiever 
is voor de reële Europese 
verkeersomstandigheden, algemeen en 
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passend bij Verordening (EG) nr. 
715/2007, Verordening (EG) nr. 
443/2009, evenals voor de gezamenlijke 
herziening van Richtlijn 1999/94/EG 
betreffende de etikettering van de CO2.-
uitstoot.

Or. fr

Motivering

Met het oog op een rechtvaardige en efficiënte behandeling moeten alle fabrikanten voor de 
periode na 2020 een identieke waarde voor CO2-uitstoot krijgen. De Commissie moet voor 
eind 2014 een algemeen wetgevingsvoorstel doen, met inbegrip van een herziening van de 
testcyclus en met betrekking tot zowel de CO2-uitstoot als de EURO-emissienormen en de 
richtlijn betreffende de etikettering van voertuigen volgens hun CO2-uitstoot.

Amendement 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2015 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020. De 
emissiedoelstellingen voor de periode na 
2020 worden vastgesteld in het licht van 
de in lid 3 bedoelde nieuwe procedures 
voor de meting van CO2-emissies. Die 
nieuwe procedures worden uiterlijk op 31 
december 2014 vastgesteld en uitgevoerd. 

Or. en
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Amendement 144
Chris Davies

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 1 januari 2018 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening tot 
vaststelling van:

— de modaliteiten om op kostenefficiënte 
wijze uiterlijk in 2025 een 
langetermijndoelstelling van 70 g CO2/km 
te halen; en
— de aspecten van de 
uitvoeringsbepalingen om deze 
doelstelling te halen, inclusief de bijdrage 
voor overtollige emissies.
Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld, 
zal de Commissie, voor zover nodig, een 
voorstel indienen om deze verordening te 
wijzigen op een manier die zo neutraal 
mogelijk is vanuit concurrentiestandpunt, 
en die sociaal rechtvaardig en duurzaam 
is.

Or. en

Amendement 145
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. 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 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

Or. en

Amendement 146
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2015 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

Or. en

Motivering

Nieuwe doelstellingen voor de periode na 2020 dienen bij voorkeur te worden goedgekeurd 
tegen einde 2017 om ervoor te zorgen dat de automobielsector nog voldoende tijd heeft om de 
nieuwe doelstellingen na te leven. Daarom dient de Commissie tegen einde 2015 een 
herziening van de doelstellingen voor te stellen. 
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Amendement 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2017 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020. Als zich door de 
invoering van een nieuwe regelgevende 
testprocedure wijzigingen voordoen, 
worden deze overgenomen in de 
maatregelen als bedoeld in artikel 13, 
lid 7.

Or. de

Motivering

Voor de vaststelling van een doelstelling op de lange termijn moet eerst de ontwikkeling van 
de markt worden geobserveerd. Het is te vroeg om in 2014 een nieuwe grenswaarde vast te 
stellen die pas na 2020 van kracht wordt, aangezien niet valt te voorspellen welke 
technologieën op de markt zullen doorbreken. Veranderingen in de regelgevende 
testprocedure hebben gevolgen voor de emissiedoelstellingen. Daarom moeten de 
doelstellingen bij gebruik van een nieuwe procedure worden aangepast.

Amendement 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 

5. Uiterlijk op 31 december 2017 evalueert 
de Commissie de specifieke 
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emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2030.

Or. en

Motivering

Om de automobiel- en onderdelenindustrie in staat te stellen langetermijninvesteringen te 
doen en te innoveren is het noodzakelijk rekening te houden met de productiecycli die 5 tot 7 
jaar duren voor personenauto's en meer dan 10 jaar voor bestelwagens (Europese Federatie 
van Autoproducenten. Het is daarom wenselijk om in 2017 een doelstelling voor 2030 
overeen te komen.

Amendement 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020, met inbegrip van 
een doelstelling van 70 g CO2/km voor 
2025.
Op basis van die evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling zal de Commissie een 
voorstel indienen om deze verordening te 
wijzigen op een manier die neutraal is 
vanuit concurrentiestandpunt en die 
duurzaam en sociaal rechtvaardig is. Alle 
voorstellen om deze verordening te 
wijzigen moeten zijn afgestemd op de 
kostenbesparende weg leidend naar het 
bereiken van de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
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Unie voor 2050 en moeten hetzelfde 
ambitieniveau omvatten voor 
personenauto's en lichte voertuigen.

Or. en

Amendement 150
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2017 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

Or. fr

Motivering

Alvorens de Commissie overgaat tot een nieuwe beoordeling van deze bepalingen, moeten 
eerst nieuwe testprocedures worden vastgelegd en de huidige technologische ontwikkelingen 
beter worden begrepen. De Commissie zal dan de situatie en de komende mogelijkheden voor 
CO2-beperking beter kunnen inschatten.

Amendement 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
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de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020. Deze evaluatie 
heeft tot doel om voor de periode na 2025 
voor de gemiddelde emissies van nieuwe 
personenauto's een doelstelling vast te 
stellen die tussen 65 g CO2/km en 75 g 
CO2/km ligt. Op basis van deze evaluatie, 
die tevens een effectbeoordeling bevat van 
de mogelijke gevolgen voor de auto-
industrie en de daarmee samenhangende 
industrieën, stelt de Commissie in 
voorkomend geval een voorstel op om de 
verordening zodanig te wijzigen dat deze 
kostenbesparend en uit het oogpunt van 
concurrentie zo neutraal mogelijk en 
bijdraagt aan de verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de Unie in 
de strijd tegen klimaatverandering.

Or. de

Motivering

Het is van belang al in een vroeg stadium doelstellingen vast te stellen om de 
voorspelbaarheid voor de industrie te garanderen. Tegelijkertijd is het lastig nu al te bepalen 
welke doelstelling zinvol is. Daarom is het dienstig een bandbreedte aan te geven waarbinnen 
later een doelstelling kan worden vastgesteld. Volgens talrijke studies en gesprekken met 
deskundigen zijn doelstellingen tussen 65 g en 75 g CO2/km realistisch.

Amendement 152
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter c bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Na lid 6 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
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"6 bis. De Commissie publiceert uiterlijk 
in 2016 een verslag waarin de 
ontwikkeling van alternatieve 
brandstoffen en de daaraan gerelateerde 
emissies in de productieketen worden 
onderzocht. De Commissie geeft in het 
verslag aan of en hoe rekening kan 
worden gehouden met deze emissies, die 
ontstaan bij het gebruik van zogenaamde 
nulemissievoertuigen."

Or. de

Motivering

Verordening (EG) nr. 443/2009 heeft louter betrekking op de uitlaatemissies van auto's, niet 
op de emissies die ontstaan door de productie van stroom of waterstof voor de zogenaamde 
nulemissievoertuigen, hoewel de werkelijke emissies hiervan aanzienlijk hoger kunnen 
uitvallen. Om te garanderen dat producenten de aandrijving kiezen die over het geheel 
genomen de laagste emissies veroorzaken, moet deze verordening tevens rekening houden met 
alle emissies die in het voortraject zijn ontstaan, zoals in de VS gebruikelijk is.

Amendement 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 10 – letter d
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 14 bis om de 
formules in bijlage I aan te passen aan 
eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de meting 
van specifieke CO2-emissies die is 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en Verordening (EG) nr. 
692/2008, waarbij zo veel mogelijk wordt 
gewaarborgd dat de reductievereisten voor 
fabrikanten en voertuigen van verschillend 
nut onder de oude en nieuwe testprocedure 
van vergelijkbare strengheid zijn.

7. De Commissie doet het Parlement en de 
Raad in het kader van de comitéprocedure 
overeenkomstig artikel 14 voorstellen om 
eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de meting 
van specifieke CO2-emissies die is 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en Verordening (EG) nr. 
692/2008 aan te passen. Zij streeft er 
daarbij voor zover mogelijk naar dat de 
reductievereisten voor fabrikanten en 
voertuigen van verschillend nut onder de 
oude en nieuwe testprocedure van 
vergelijkbare strengheid zijn. Door een 
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nieuwe testprocedure ontstane 
afwijkingen van de specifieke CO2-
emissiedoelstelling moeten worden 
gecompenseerd door middel van een 
aanpassingsprogramma op basis van 
werkelijke metingen dat alle 
voertuigcategorieën, technologieën en 
fabrikanten omvat. Tegelijkertijd biedt de 
Commissie fabrikanten de mogelijkheid 
om tot 2020 voor afzonderlijke modellen, 
varianten en versies door middel van 
vergelijkende metingen specifieke 
omrekeningsfactoren voor te stellen die in 
het kader van de monitoring mogen 
worden gebruikt in plaats van de door de 
Commissie voorgestelde aanpassingen. 
Hiertoe legt de Commissie passende 
voorstellen tot wijziging van de artikelen 3 
en 8 voor.

Or. de

Motivering

Omwille van de transparantie en de democratische legitimiteit moeten veranderingen in de 
testcyclus worden ingevoerd na de comitéprocedure. Een aanpassingsprogramma moet 
ervoor zorgen dat afwijkingen van de doelstellingen als gevolg van een nieuwe testprocedure 
worden gecompenseerd. Bij wijze van overgangsmaatregel hebben fabrikanten de 
mogelijkheid te sterke, voor de monitoring van de doelstellingen relevante afwijkingen van de 
methodologie van de Commissie corrigeren.

Amendement 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Bijlage I, punt 1, onder b), wordt 
vervangen door:
"b) Vanaf 2016 wordt een van de 
volgende formules toegepast:
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i) specifieke CO2-emissies = 130 + a × (M 
– M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde a = 0,0457.
ii) specifieke CO2-emissies = 130 + b × (F 
– F0)
waarbij:
F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)
F0= de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde b = 17,6."

Or. de

Motivering

Fabrikanten zullen hun planning voor 2015 op de huidige parameter massa hebben 
gebaseerd. Daarom wordt een tweesporensysteem voorgesteld waarbij vanaf 2016 als 
alternatief voor de massa de "footprint" kan worden gebruikt - zogezegd een "geleidelijke 
invoering" voor de parameter "footprint". De waarde voor b (17,6) is afkomstig uit de 
effectbeoordeling van de Commissie en komt overeen met een hellingshoek van 60% 
(gelijkmatige lastenverdeling over de fabrikanten).

Amendement 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vanaf 2020: c) vanaf 2020 wordt een van de volgende 
formules toegepast:
i) specifieke CO2-emissies = 95 + b × (F –
F0),
waarbij:
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F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)
F0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde b = 17,6."

Specifieke CO2-emissies = 95 + a × (M –
M0)

(ii) specifieke CO2-emissies = 95 + a × (M 
– M0)

waarbij: waarbij:
M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)

M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)

M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Motivering

Fabrikanten zullen hun planning voor 2015 op de huidige parameter massa hebben 
gebaseerd. Daarom wordt een tweesporensysteem voorgesteld waarbij vanaf 2016 als 
alternatief voor de massa de "footprint" kan worden gebruikt - zogezegd een "geleidelijke 
invoering" voor de parameter "footprint". De waarde voor b (17,6) is afkomstig uit de 
effectbeoordeling van de Commissie en komt overeen met een hellingshoek van 60% 
(gelijkmatige lastenverdeling over de fabrikanten).

Amendement 156
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c - formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

specifieke CO2-emissies = 95 + a × (M –
M0)

specifieke CO2-emissies = 80 + a × (F –
F0)

Or. en

Amendement 157
Sabine Wils
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c - formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

specifieke CO2-emissies = 95 + a × (M –
M0)

specifieke CO2-emissies = 70 + a × (M –
M0)

Or. en

Motivering

In juni 2012 verzocht de Duitse Bondsdag de federale regering om ondersteuning van een 
ambitieus Europees standpunt van 70 g/km in 2020 dat de dringend noodzakelijke 
ambitieuzere klimaatdoelstellingen van Europa zou ondersteunen.

Amendement 158
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c - formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

specifieke CO2-emissies = 95 + a × (M –
M0)

specifieke CO2-emissies = 95 + a × (F –
F0)

Or. en

Motivering

De massa van het voertuig is geen goede indicator van het nut van het voertuig en mag 
daarom niet worden gebruikt om de specifieke emissiedoelstellingen vast te stellen. De 
voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis) is een betere nutsparameter: deze parameter is 
neutraler en stabieler en weerspiegelt het nut van een auto beter. Kopers kiezen een bepaalde 
auto misschien wel op basis van de grootte van die auto, maar niet van zijn gewicht. 
Regelgeving op basis van de voetafdruk biedt de fabrikanten de erkenning die zij verdienen 
voor hun inspanningen om lichte auto's te bouwen en zou de totale kosten voor de fabrikanten 
voor de naleving van de doelstellingen voor 2020 verlagen. a = 17,6 is afkomstig van de 
effectbeoordeling van de EC en stemt overeen met 60 % hellingsgraad, wat autofabrikanten 
de billijkste lastenverdeling biedt. Volgens het EEA-verslag "Bewaking van de CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's in de EU: samenvatting van gegevens voor 2011" bedroeg de 
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gemiddelde voetafdruk van nieuwe personenauto's voor datzelfde jaar 3,97 m², wat wijst op 
een startwaarde voor F0 van 3,97.

Amendement 159
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke CO2-emissie = 95 + a × (M –
M0)

Specifieke CO2-emissies = 95 + a × (F –
F0)

Or. fr

Amendement 160
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – definitie van de waarde "M"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)

F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Motivering

De massa van het voertuig is geen goede indicator van het nut van het voertuig en mag 
daarom niet worden gebruikt om de specifieke emissiedoelstellingen vast te stellen. 
Voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis) is neutraler en stabieler en weerspiegelt het nut 
van een auto beter. Regelgeving op basis van de voetafdruk biedt de fabrikanten de erkenning 
die zij verdienen voor hun inspanningen om lichte auto's te bouwen en zou de totale kosten 
voor de naleving van de doelstellingen voor 2020 verlagen.
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Amendement 161
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – definitie van de waarde "M"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)

F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)

Or. en

Motivering

De massa van het voertuig is geen goede indicator van het nut van het voertuig en mag 
daarom niet worden gebruikt om de specifieke emissiedoelstellingen vast te stellen. De 
voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis) is een betere nutsparameter: deze parameter is 
neutraler en stabieler en weerspiegelt het nut van een auto beter. Kopers kiezen een bepaalde 
auto misschien wel op basis van de grootte van die auto, maar niet van zijn gewicht. 
Regelgeving op basis van de voetafdruk biedt de fabrikanten de erkenning die zij verdienen 
voor hun inspanningen om lichte auto's te bouwen en zou de totale kosten voor de fabrikanten 
voor de naleving van de doelstellingen voor 2020 verlagen. a = 17,6 is afkomstig van de 
effectbeoordeling van de EC en stemt overeen met 60 % hellingsgraad, wat autofabrikanten 
de billijkste lastenverdeling biedt. 

Amendement 162
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – definitie van de waarde "M"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)

F = de voetafdruk van het voertuig in
vierkante meters (m²)

Or. fr
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Amendement 163
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – definitie van de waarde "M0"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

F0= de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

Or. en

Amendement 164
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – definitie van de waarde "M0"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

F0= de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

Or. en

Motivering

De massa van het voertuig is geen goede indicator van het nut van het voertuig en mag 
daarom niet worden gebruikt om de specifieke emissiedoelstellingen vast te stellen. De 
voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis) is een betere nutsparameter: deze parameter is 
neutraler en stabieler en weerspiegelt het nut van een auto beter. Kopers kiezen een bepaalde 
auto misschien wel op basis van de grootte van die auto, maar niet van zijn gewicht. 
Regelgeving op basis van de voetafdruk biedt de fabrikanten de erkenning die zij verdienen 
voor hun inspanningen om lichte auto's te bouwen en zou de totale kosten voor de fabrikanten 
voor de naleving van de doelstellingen voor 2020 verlagen. a = 17,6 is afkomstig van de 
effectbeoordeling van de EC en stemt overeen met 60 % hellingsgraad, wat autofabrikanten 
de billijkste lastenverdeling biedt. Volgens het EEA-verslag "Bewaking van de CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's in de EU: samenvatting van gegevens voor 2011" bedroeg de 
gemiddelde voetafdruk van nieuwe personenauto's
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Amendement 165
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – definitie van de waarde "M0"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

F0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

Or. fr

Amendement 166
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – waarde van de letter "a" in de formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Motivering

Hellingsgraad van de curve van 60 % ten opzichte van het wagenpark van 2009

Amendement 167
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – waarde van de letter "a" in de formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0,0333. a = 17,6
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Or. en

Motivering

De massa van het voertuig is geen goede indicator van het nut van het voertuig en mag 
daarom niet worden gebruikt om de specifieke emissiedoelstellingen vast te stellen. De 
voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis) is een betere nutsparameter: deze parameter is 
neutraler en stabieler en weerspiegelt het nut van een auto beter. Kopers kiezen een bepaalde 
auto misschien wel op basis van de grootte van die auto, maar niet van zijn gewicht. 
Regelgeving op basis van de voetafdruk biedt de fabrikanten de erkenning die zij verdienen 
voor hun inspanningen om lichte auto's te bouwen en zou de totale kosten voor de fabrikanten 
voor de naleving van de doelstellingen voor 2020 verlagen. a = 17,6 is afkomstig van de 
effectbeoordeling van de EC en stemt overeen met 60 % hellingsgraad, wat autofabrikanten 
de billijkste lastenverdeling biedt. Volgens het EEA-verslag "Bewaking van de CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's in de EU: samenvatting van gegevens voor 2011" bedroeg de 
gemiddelde voetafdruk van nieuwe personenauto's

Amendement 168
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – waarde van de letter "a" in de formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Motivering

De toegenomen marktpenetratie van zeer koolstofarme autotechnologieën, de nutsparameter 
en de hellingsgraad worden onnodig wanneer de fabrikanten voertuigen zonder emissies 
kunnen maken. 

Amendement 169
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – definitie van de letter "a" in de formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Motivering

Het lijkt correcter voor de definitie van coëfficiënt "a", helling van de rechte van de verdeling 
van de inspanningen tussen autofabrikanten, de gegevens van het wagenpark van 2009 te 
gebruiken en niet die van 2006.

Amendement 170
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c – definitie van de letter "a" in de formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Motivering

Het gegeven a = 17,6 is afkomstig van de impactbeoordeling van de Europese Commissie en 
komt overeen met een helling van 60%. Volgens het rapport van het EEA: "Bewaking van de 
CO2-uitstoot van auto's in de EU: cijfers voor 2005, 2006 en 2007", bedroeg de gemiddelde 
afdruk van in dat jaar geregistreerde nieuwe personenauto's 3,97 m², wat wijst op een 
startwaarde F0 gelijk aan 3,97.

Amendement 171
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
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volgende punt toegevoegd:
"c bis) Vanaf 2025:
specifieke CO2-emissies = 50 + a × (M –
M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = 50 % hellingsgraad."

Or. en

Motivering

In juni 2012 verzocht de Duitse Bondsdag de federale regering om ondersteuning van een 
ambitieus Europees standpunt van 50 g/km in 2025 dat de dringend noodzakelijke 
ambitieuzere klimaatdoelstellingen van Europa zou ondersteunen.

Amendement 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"c bis) Vanaf 2025:
specifieke CO2-emissies = 65 + 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 60% hellingsgraad."
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Or. en

Amendement 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"c bis) Vanaf 2025:
specifieke CO2-emissies = 70 + 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 60% 
hellingsgraad)."

Or. en

Amendement 174
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"c bis) Vanaf 2025:
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specifieke CO2-emissies = 60 + a × (F –
F0)
waarbij:
F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)
F0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = hellingsgraad van de curve van 
60 %."

Or. en

Amendement 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Bijlage I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd aan bijlage I:
"2 bis. Een fabrikant past dezelfde 
nutsparameter (massa of voetafdruk 
("footprint") toe op alle door hem 
geproduceerde auto's. Als een fabrikant 
eenmaal heeft gekozen voor de voetafdruk 
("footprint") als nutsparameter om vast te 
stellen in hoeverre zijn specifieke 
emissiedoelstelling wordt gehaald, mag hij 
de jaren daarop niet opnieuw massa als 
parameter gebruiken."

Or. de

Motivering

Als de auto-industrie de nutsparameter voor elk voertuigtype afzonderlijk zou kunnen 
bepalen, zou dat de algemene doelstelling te zeer verzwakken. Fabrikanten zouden dan 
eenvoudigweg bij elk voertuig kiezen voor de nutsparameter waarvoor de kleinste inspanning 
vereist is. Dit zou echter niet bevorderlijk zijn voor gewichtsvermindering als algemene 
strategie.
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Amendement 176
Chris Davies

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In bijlage II, deel A, punt 1, wordt 
het volgende punt toegevoegd:
"f bis) maximaal nettovermogen (kW);"

Or. en

Motivering

Het maximaal nettovermogen (kW) is een belangrijke parameter die van invloed is op de CO2
van het voertuig en die daarom moet worden geregistreerd.

Amendement 177
Chris Davies

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 13 ter (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) In bijlage II, deel A, punt 1, wordt 
het volgende punt toegevoegd:
"f ter) cilinderinhoud (cm3)."

Or. en

Motivering

De cilinderinhoud is een belangrijke parameter die van invloed is op de CO2 van het voertuig 
en die daarom moet worden geregistreerd.


