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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de 
communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te 
beperken
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0593),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0271/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad "Gevolgen 
van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele 
besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie,

– gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie vervoer en 
toerisme (A7-0000/2010),

1. keurt onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om te verzekeren dat de waarden 
van de CO2-emissies en de 
brandstofefficiëntie van voltooide 
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voertuigen representatief zijn, moet de 
Commissie overwegen om zo nodig de 
typegoedkeuringswetgeving te herzien.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft in een niet-officieel document erkend dat het huidige voorstel betreffende in 
fasen gebouwde voertuigen onwerkbaar is. Met dit amendement wordt, tezamen met de 
amendementen 3, 4, 12 en 13, het oorspronkelijke slecht geformuleerde voorstel gewijzigd en 
wordt de Commissie verzocht om in 2011 nieuwe voorstellen in te dienen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met het oog op de hogere kosten van het verminderen van CO2 in lichte bedrijfsvoertuigen 
vergeleken met auto’s en gezien de langere ontwikkelings- en productiecycli die hiervoor nodig 
zijn, is een doelstelling van 135 g CO2/km niet realistisch binnen het voorgestelde tijdschema. 
150 g CO2/km is een ambitieuze maar haalbare doelstelling. 

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De Commissie heeft in een niet-officieel document erkend dat het huidige voorstel over in fasen 
gebouwde voertuigen onwerkbaar is. Met dit amendement wordt, tezamen met de amendementen 
1, 4, 12 en 13, het oorspronkelijke slecht geformuleerde voorstel gewijzigd en wordt de 
Commissie verzocht om in 2011 nieuwe voorstellen in te dienen.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de specifieke emissies van het 
voltooide voertuig niet bekend zijn, moet 
de fabrikant van het basisvoertuig de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
het voertuig bepalen aan de hand van de 
specifieke emissies van het basisvoertuig.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft in een niet-officieel document erkend dat het huidige voorstel over in fasen 
gebouwde voertuigen onwerkbaar is. Met dit amendement wordt, tezamen met de amendementen 
1, 3, 12 en 13, het oorspronkelijke slecht geformuleerde voorstel gewijzigd en wordt de 
Commissie verzocht om in 2011 nieuwe voorstellen in te dienen.

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een fabrikant ruim onder zijn CO2-
doelstelling uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 443/2009 is gebleven wordt 
hiermee bij het vaststellen van zijn 
specifieke CO2-emissies in hetzelfde 
kalenderjaar rekening mee gehouden, 
indien hij hierom verzoekt. In dat geval is 
de berekening als volgt: 
80% van het verschil tussen de specifieke 
emissiedoelstelling van de fabrikant en de 
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gemiddelde specifieke emissies uit hoofde 
van Verordening (EG) 443/2009 wordt 
afgetrokken van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies voor lichte 
bedrijfsvoertuigen. In Richtlijn 
2009/33/EG wordt de verhouding tussen 
het aantal afgelegde kilometers tijdens de 
levensduur voor personenauto’s en voor 
lichte bedrijfsvoertuigen vastgesteld op 
80%.

Or. en

Motivering

Aangezien de verlaging van de CO2-uitstoot door lichte bedrijfsvoertuigen aanvankelijk deel 
uitmaakte van de aanvullende maatregelen inzake de CO2-uitstoot van personenauto's is het 
aanhouden van het gemiddelde van beide wagenparken een logisch gevolg. Het middelen van de 
CO2-uitstoot van personenauto’s en van lichte bedrijfsvoertuigen moet mogelijk zijn ter 
verlaging van de nalevingskosten voor fabrikanten, zoals bleek uit de EU-effectbeoordeling. 
Vanuit milieu- een beleidsmatig oogpunt maakt het geen verschil of de CO2–uitstoot van 
personenwagens of van lichte bedrijfsvoertuigen wordt verlaagd. Het op deze wijze middelen 
houdt geen benadeling in van fabrikanten van lichte bedrijfsvoertuigen die geen personenauto’s 
produceren, aangezien die vallen onder artikel 10. De 80% komt overeen met het grotere aantal 
afgelegde kilometers van lichte bedrijfsvoertuigen en de maatregelen ter vermindering van CO2
uit hoofde van deze verordening (zie tabel 3 in de bijlage bij Richtlijn 2009/33/EG). 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers

In 2015 worden snelheidsbegrenzers 
ingevoerd om de topsnelheid van nieuw 
geproduceerde voertuigen van categorie 
N1, als gedefinieerd in artikel 2, te 
beperken tot 120 km/uur.

Or. en

Motivering

Het beperken van de topsnelheid van voertuigen van categorie N1 levert een positieve bijdrage 
aan de beperking van CO2-emissies. Deze voertuigen worden bijna uitsluitend gebruikt voor 
bedrijfsactiviteiten en hoeven niet harder te kunnen dan 120 km/uur. Dit hoeft geen precedent te 
vormen voor andere voertuigtypen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Fabrikanten van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die geen afwijking 
krachtens artikel 10 genieten, mogen een 
groep vormen om aan hun verplichtingen 
uit hoofde van artikel 4 te voldoen.

1. Fabrikanten die geen afwijking 
krachtens artikel 10 of artikel 11 van 
Verordening (EG) 443/2009 genieten 
mogen een groep vormen om aan hun 
verplichtingen uit hoofde van artikel 4 te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Het middelen van de CO2-uitstoot van personenauto's en van lichte bedrijfsvoertuigen moet 
mogelijk zijn ter verlaging van de nalevingskosten voor fabrikanten, zoals bleek uit de EU-
effectbeoordeling. Vanuit milieu- een beleidsmatig oogpunt maakt het geen verschil of de CO2–
uitstoot van personenwagens of van lichte bedrijfsvoertuigen wordt verlaagd. Het op deze wijze 
middelen houdt geen benadeling in van fabrikanten van lichte bedrijfsvoertuigen die geen 
personenauto’s produceren, aangezien die vallen onder artikel 10. De factor 0,8 komt overeen 
met het grotere aantal afgelegde kilometers van lichte bedrijfsvoertuigen en de maatregelen ter 
vermindering van CO2 uit hoofde van deze verordening (zie Tabel 3 in de bijlage bij Richtlijn 
2009/33/EG).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Lid 5 is niet van toepassing als alle 
fabrikanten in de groep deel uitmaken van 
dezelfde groep van onderling verbonden 
fabrikanten.

6. Lid 5 is niet van toepassing als alle 
fabrikanten in de groep deel uitmaken van 
dezelfde groep van onderling verbonden 
fabrikanten of als de groep bestaat uit 
slecht één fabrikant die zijn wagenparken 
van personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen samenvoegt.

Or. en

Motivering

vgl. amendement op artikel 6, lid 1.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De respectievelijke doestellingen 
van de individuele fabrikanten worden 
vervangen door een gewijzigde 
doelstelling voor de fabrikant die zijn 
personenvoertuigen en lichte 
bedrijfsvoertuigen heeft gegroepeerd.
De wijziging wordt als volgt gedefinieerd: 
80% van het verschil tussen de specifieke 
emissiedoelstelling van de fabrikant en de 
gemiddelde specifieke emissies uit hoofde 
van Verordening (EG) 443/2009 wordt 
toegevoegd aan de gemiddelde specifieke 
CO2-emissiedoelstelling voor lichte 
bedrijfsvoertuigen. In Richtlijn 
2009/33/EG wordt de verhouding tussen 
het aantal afgelegde kilometers tijdens de 
levensduur voor personenauto’s en voor 
lichte bedrijfsvoertuigen vastgesteld op 
80%.

Or. en

Motivering

vgl. amendement op artikel 6, lid 1.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en
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Motivering

Sancties voor fabrikanten die hun emissiedoelstelling voor lichte bedrijfsvoertuigen niet behalen 
moeten overeenstemmen met de gelijksoortige sancties betreffende personenwagens. In het 
Commissievoorstel worden de hogere sancties voor N1-voertuigen niet gemotiveerd. 

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Vanaf 2019: (b) Vanaf 2019:

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

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

Or. en

Motivering

vgl. motivering bij amendement op artikel 8, lid 2, letter a).

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder:

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder:

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

‘overtollige emissies’: het positieve aantal 
gram per kilometer dat de gemiddelde 
specifieke CO2-emissie van een fabrikant –
rekening houdende met overeenkomstig 
artikel 11 goedgekeurde CO2-
emissiereducties voor innoverende 
technologieën en met CO2-verlagingen die 
onder de doelstelling liggen zoals 
gespecificeerd in Verordening (EG) 
443/2009 - hoger ligt dan de specifieke 
emissiedoelstelling in het kalenderjaar of 
het gedeelte van het kalenderjaar waarop 
de eis van artikel 4 van toepassing is, 
afgerond op drie decimalen; het aantal door 
de fabrikant geproduceerde nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in dat jaar zijn 
geregistreerd overeenkomstig de in artikel 
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4 uiteengezette introductiecriteria.

Or. en

Motivering

Het samenvoegen van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (waarbij de te behalen 
doelstellingen worden gemiddeld) vermindert de nalevingskosten voor fabrikanten, zoals bleek 
uit de EU-effectbeoordeling. Vanuit milieu- een beleidsmatig oogpunt maakt het geen verschil of 
de CO2–uitstoot van personenauto’s of van lichte bedrijfsvoertuigen wordt verlaagd. Het op deze 
wijze samenvoegen houdt geen benadeling in van fabrikanten van lichte bedrijfsvoertuigen die 
geen personenauto’s produceren, aangezien die vallen onder artikel 10. De factor 0,8 komt 
overeen met het grotere aantal afgelegde kilometers van lichte bedrijfsvoertuigen en de 
maatregelen ter vermindering van CO2 uit hoofde van deze verordening.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een specifieke emissiedoelstelling die 
overeenstemt met het reductiepotentieel 
van de fabrikant, inclusief het economische 
en technologische potentieel om zijn 
specifieke CO2-emissies terug te dringen, 
rekening houdend met de kenmerken van 
de markt voor het geproduceerde type licht 
bedrijfsvoertuig.

(d) een specifieke emissiedoelstelling die 
overeenstemt met het reductiepotentieel 
van de fabrikant, inclusief het economische 
en technologische potentieel en het 
algehele gemiddelde van de sector, om 
zijn specifieke CO2-emissies terug te 
dringen, rekening houdend met de 
kenmerken van de markt voor het 
geproduceerde type licht bedrijfsvoertuig.

Or. en

Motivering

In de verordening moet duidelijk worden geformuleerd dat fabrikanten aan wie een afwijking is 
toegestaan verlagingen verwezenlijken die gelijkwaardig zijn aan die van hun concurrenten en 
dat de Commissie geen onredelijke verlagingen mag voorstellen.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vast te stellen aan welke voorwaarden moet 
worden voldaan om uiterlijk in 2020 op 
kosteneffectieve wijze een 

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

langetermijndoelstelling van 150 g CO2/km
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

Or. en

Motivering

Met het oog op de hogere kosten van het verminderen van CO2 in lichte bedrijfsvoertuigen 
vergeleken met auto’s en gezien de langere ontwikkelings- en productiecycli die hiervoor nodig 
zijn, is een doelstelling van 135 g CO2/km niet realistisch binnen het voorgestelde tijdschema. 
150 g CO2/km is een ambitieuze maar haalbare doelstelling. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk in 2011 dient de Commissie, 
voorzover nodig, bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel in 
inzake de vaststelling van een procedure 
om de CO2-uitstoot en het 
brandstofverbruik van voltooide 
voertuigen op representatieve wijze te 
meten. 

Or. en

Motivering

De Commissie heeft in een niet-officieel document erkend dat het huidige voorstel betreffende in 
fasen gebouwde voertuigen onwerkbaar is. Met dit amendement wordt, tezamen met de 
amendementen 1, 3, 4 en 13, het oorspronkelijke slecht geformuleerde voorstel gewijzigd en 
wordt de Commissie verzocht om in 2011 nieuwe voorstellen in te dienen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - deel B - punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Specifieke emissies van voltooide 
voertuigen

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

Or. en

Motivering

De Commissie heeft in een niet-officieel document erkend dat het huidige voorstel betreffende in 
fasen gebouwde voertuigen onwerkbaar is. Met dit amendement wordt, tezamen met de 
amendementen 1, 3, 4, en 12, het oorspronkelijke slecht geformuleerde voorstel gewijzigd en 
wordt de Commissie verzocht om in 2011 nieuwe voorstellen in te dienen.
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TOELICHTING

De voorgestelde wetgeving inzake CO2-uitstoot door lichte bedrijfsvoertuigen werd al verwacht 
sinds de invoering van gelijksoortige wetgeving voor personenauto's. 

Lichte bedrijfsvoertuigen worden vooral gebruikt door ondernemingen, waaronder ook het mkb, 
en vertegenwoordigen ongeveer 12% van het voertuigenpark. Deze voertuigen worden vaak 
massaal aangekocht door grote kopers, en worden daarbij nauwgezet beoordeeld op hun 
brandstofverbruik en onderhoudskosten. 

Toch bedroeg de gemiddelde daling van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen in de 
periode 2002-2007 slechts 0,4 tot 0,5% per jaar, waarbij deze zeer beperkte verbetering van het 
brandstofverbruik teniet werd gedaan door de toename van de vraag naar vervoer en de steeds 
groter wordende voertuigen. 

Daarom moeten communautaire doelstellingen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
worden vastgesteld om te voorkomen dat de interne markt versnipperd raakt ten gevolge van 
uiteenlopende maatregelen op het niveau van de lidstaten. Bovendien is het noodzakelijk CO2-
emissienormen vast te stellen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen om te voorkomen dat een 
hiaat in de regelgeving ontstaat door bepaalde overlappingen tussen de registraties van 
personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. Op 28 juni 2007 heeft de Raad de Commissie verzocht een 
voorstel in te dienen over de verbetering van het brandstofrendement van lichte 
bedrijfsvoertuigen. Tot slot is het belangrijk de automobielsector te stimuleren om te investeren 
in nieuwe technologieën. 

De rapporteur is het eens met de grote lijnen van het voorstel, en stemt met name in met de 
verstandige aanpak om het voorstel grotendeels te baseren op de wetgeving die tijdens de vorige 
zittingsperiode is goedgekeurd op het gebied van CO2-emissies van lichte voertuigen. De sector 
lichte bedrijfsvoertuigen moet een voorbeeld nemen aan de sector personenauto's bij het boeken 
van vooruitgang op het gebied van verlaging van de uitstoot.

Er zij echter op gewezen dat de twee sectoren niet op geheel dezelfde wijze functioneren. De 
sector lichte bedrijfsvoertuigen kent langere ontwikkelings- en productiecycli dan de sector 
personenauto's. Tevens worden lichte bedrijfsvoertuigen vooral gebruikt voor 
bedrijfsactiviteiten, zoals de naam al aangeeft, en anders dan bij personenauto's zijn er minder 
mogelijkheden voor aanpassing van de vorm of het gewicht van de voertuigen om de uitstoot te 
beperken. De belangrijkste manier om dit bij lichte bedrijfsvoertuigen te verwezenlijken is door 
wijzigingen aan te brengen aan de motoren en mechanische onderdelen van de voertuigen, een 
veel langduriger en duurder proces dan het eenvoudigweg wijzigen van de carrosserie van het 
voertuig. Tevens worden dieselmotoren reeds op veel grotere schaal in de sector lichte 
bedrijfsvoertuigen toegepast dan in de sector personenauto's.

De rapporteur is echter van mening dat de streefdata in het voorstel niet verder naar achteren 
geschoven moeten worden. Kortere termijnen zetten aan tot een grotere inzet en leveren meer 
resultaat op. Niettemin twijfelt de rapporteur eraan of de voorgestelde langetermijndoelstelling 
van 135 g. CO2/km realistisch is binnen de voorgestelde periode. Met het oog op de hogere 
kosten van het verminderen van CO2 in lichte bedrijfsvoertuigen vergeleken met personenauto’s 
en gezien de langere ontwikkelings- en productiecycli die hiervoor nodig zijn, is een doelstelling 
van 150g CO2/km ambitieus, maar niet onmogelijk.
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De voorgestelde wetgeving biedt fabrikanten de mogelijkheid om zich in groepen te verenigen 
om de emissiedoelstellingen te behalen. Een dergelijke vorm van flexibiliteit valt toe te juichen. 
De rapporteur stelt echter voor om fabrikanten die zowel personenauto's als lichte 
bedrijfsvoertuigen produceren de mogelijkheid te bieden binnen hun bedrijf de twee soorten 
voertuigen samen te voegen, omdat elke bespaarde gram CO2 er één is. Het samenvoegen van 
personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (waarbij de te behalen doelstellingen worden 
gemiddeld) vermindert de nalevingskosten voor fabrikanten, zoals bleek uit de EU-
effectbeoordeling. Vanuit milieu- een beleidsmatig oogpunt maakt het geen verschil of de CO2
voor personenwagens of lichte bedrijfsvoertuigen wordt verlaagd. Het op deze wijze 
samenvoegen houdt geen benadeling in van fabrikanten van lichte bedrijfsvoertuigen die geen 
personenauto's produceren, aangezien die vallen onder artikel 10. Het is goed voor het milieu en 
bovendien goed zakelijk gebruik om fabrikanten deze extra flexibiliteit te bieden. 

De rapporteur is verheugd dat de Commissie voorstelt om desgevraagd afwijkingen toe staan 
voor fabrikanten die minder dan 22 000 voertuigen per jaar produceren, en is van mening dat dit 
een redelijk ijkpunt is. In de verordening moet echter duidelijk worden geformuleerd dat 
fabrikanten aan wie een afwijking is toegestaan verlagingen dienen te verwezenlijken die 
gelijkwaardig zijn aan die van hun concurrenten en dat de Commissie geen onredelijke 
verlagingen mag voorstellen. De rapporteur stelt dan ook dienovereenkomstig amendementen 
voor.

De rapporteur is verrast dat de voorgestelde sancties voor fabrikanten die hun CO2-uitstoot van 
lichte bedrijfsvoertuigen niet halen hoger zijn dan in het geval van personenauto's. De sancties 
voor beide sectoren moeten met elkaar overeenstemmen en bovendien geeft de Commissie in 
haar voorstel geen redenen om hogere sancties voor N1-voertuigen vast te stellen. Daarom stelt 
de rapporteur voor om de tekst in overeenstemming te brengen met de wetgeving voor 
personenauto's.

Het uiteindelijke doel van dit wetsvoorstel is het verminderen van de CO2-uitstoot van lichte 
bedrijfsvoertuigen. Zoals reeds uiteengezet is dat moeilijker dan bij personenauto's, omdat het 
wijzigen van lichte bedrijfsvoertuigen om ze zuiniger te maken gecompliceerder en duurder is.
Alle aanpassingen moeten betrekking hebben op de motoren of de mechanische onderdelen. De 
verplichte invoering van snelheidsbegrenzers kan echter een manier zijn om het probleem aan te 
pakken, omdat de techniek hiervoor beschikbaar is en het een goedkope en doeltreffende manier 
is om de uitstoot op korte termijn te verminderen. Veel ondernemingen monteren dergelijke 
begrenzers daarom reeds op de voertuigen die ze al hebben. Het voorstel van de rapporteur heeft 
alleen betrekking op lichte bedrijfsvoertuigen, omdat deze voertuigen bijna uitsluitend gebruikt 
worden voor bedrijfsactiviteiten en niet sneller dan 120 km/uur hoeven te gaan, en moet daarom 
niet worden beschouwd als precedent voor de invoering van snelheidsbegrenzers op 
personenauto's.

Tot slot heeft de Commissie in een onofficieel document toegegeven dat haar oorspronkelijke 
voorstellen over in fasen gebouwde voertuigen (d.w.z. voertuigen die in verschillende fasen door 
verschillende fabrikanten worden vervaardigd) onwerkbaar zijn. Het is natuurlijk oneerlijk om 
de fabrikant van het basisvoertuig sancties op te leggen als hij niet verantwoordelijk is voor wat 
er in de latere productiefasen met het voertuig gebeurt. De Commissie heeft voorgesteld om in 
2014 nieuwe voorstellen over dit onderwerp in te dienen, maar de rapporteur stelt voor dat de 
Commissie uiterlijk 2011 aangeeft hoe de wetgeving voor in fasen gebouwde voertuigen eruit 
zou moeten zien. Een benadering zou kunnen zijn om een systeem op te zetten waarmee de 
feitelijke uitstoot van de voltooide voertuigen wordt gemeten.


