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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. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst 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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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 443/2009 teneinde de modaliteiten vast te stellen 
voor het bereiken van de 2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe 
personenauto's te verminderen
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0393),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0184/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 
2012,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien 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 (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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 aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 

Voorstel van de Commissie Amendement

(4) Rekening houdend met de (4) Rekening houdend met de 
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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.

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

Or. de

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Voorstel van de Commissie 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 
(hierna: WLTP)) 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. Om de fabrikanten 
planningszekerheid te bieden moet, met 
het oog op de doelstellingen van deze 
verordening, de huidige testprocedure tot 
2020 worden gehandhaafd. Vanaf 2021 
moet de WLTP de huidige testprocedure 
vervangen. Wanneer de WLTP met het 
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oog op de doelstellingen van deze 
verordening vanaf 2021 wordt toegepast, 
moeten de in bijlage I opgenomen 
grenswaarden worden aangepast teneinde 
vergelijkbare strengheid te waarborgen 
voor de fabrikanten en voertuigcategorieën.

Or. de

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Voorstel van de Commissie 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 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.

(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. 
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. de
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Amendement 4

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

Voorstel van de Commissie 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. de

Amendement 5

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

Voorstel van de Commissie Amendement

(2 bis) Artikel 3, lid 1, letter f) komt als 
volgt te luiden:
"f) "specifieke CO2-emissies": de 
emissies van een personenauto, gemeten 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en op het 
certificaat van overeenstemming 
vermeld als de CO2-massa-emissie 
(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 
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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 de wijzigingen in de 
meetprocedures, die zijn vastgesteld in 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en in 
Verordening (EG) nr. 692/2008 en die op 
1 januari 2013 in werking treden, pas 
vanaf 1 januari 2021 van toepassing."

Or. de

Amendement 6

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

Voorstel van de Commissie 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 specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 g CO2/km of 
met een minimale actieradius van 40 km 
wanneer de auto uitsluitend op 
elektriciteit werkt 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;
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- 2 auto's in 2020;
1 bis. Een meervoudige aanrekening 
overeenkomstig lid 1 vindt alleen dan 
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.
1 quater. Tussen 1 januari 2016 en 31 
december 2023 kunnen fabrikanten de 
Commissie verzoeken bij de berekening 
van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies rekening te houden met het 
superkrediet dat zij overeenkomstig lid 3 
hebben opgespaard."

Or. de

Amendement 7

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

Voorstel van de Commissie 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 
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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 8

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

Voorstel van de Commissie Amendement

(4 bis) Na artikel 8, lid 3, wordt het 
volgende lid ingevoegd:
"3 bis. De Commissie houdt een register 
bij van de in artikel 5, lid 1 quater 
bedoelde besparingen. Het register wordt 
openbaar gemaakt."

Or. de

Amendement 9

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

Voorstel van de Commissie Amendement

(4 ter) Artikel 8, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. De Commissie houdt een centraal 
register bij van de gegevens die de 
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lidstaten overeenkomstig dit artikel 
hebben doorgegeven. Het centrale 
register wordt openbaar gemaakt.
Uiterlijk op 30 juni van elk jaar, en 
beginnende in 2011, zal de Commissie
voor elke fabrikant een voorlopige 
berekening maken van het volgende:
a) de gemiddelde specifieke CO2-
emissies tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar;
b) de specifieke emissiedoelstelling in het 
voorafgaande kalenderjaar, en
c) het verschil tussen de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies tijdens het 
voorafgaande kalenderjaar zoals 
berekend overeenkomstig letter a) en de 
specifieke emissiedoelstelling voor dat 
jaar.
Voorts zal de Commissie, uiterlijk op 30 
juni van elk jaar, met ingang van 2016 tot 
en met 2023, voor elke fabrikant een 
voorlopige berekening maken van het 
volgende:
a) de gemiddelde specifieke CO2-emissies 
tijdens het voorafgaande kalenderjaar, 
waarbij het in artikel 5 genoemde 
superkrediet buiten beschouwing wordt 
gelaten,
b) het verschil tussen de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies tijdens het 
voorafgaande kalenderjaar zoals 
berekend overeenkomstig letter a) en de 
specifieke emissiedoelstelling voor dat 
jaar.
De Commissie stelt elke fabrikant in 
kennis van haar voorlopige berekening 
voor de betreffende fabrikant. De 
kennisgeving bevat gegevens voor elke 
lidstaat over het aantal geregistreerde 
nieuwe personenauto's en hun specifieke 
CO2-emissies.

Or. de
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Amendement 10

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

Voorstel van de Commissie Amendement

(4 quater) Artikel 8, lid 5, wordt 
vervangen door:
"5. Binnen de drie maanden na in kennis 
te zijn gesteld van de in lid 4 vermelde 
voorlopige berekening mogen 
fabrikanten eventuele fouten in de 
gegevens aan de Commissie meedelen, 
met vermelding van de lidstaat waarop 
de fout betrekking heeft.
Vanaf 2016 tot en met 2023 deelt elke 
fabrikant binnen drie maanden na in 
kennis te zijn gesteld van de in lid 4 
vermelde voorlopige berekening, de 
Commissie mee of zij bij de berekening 
van zijn gemiddelde specifieke CO2-
emissies tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar rekening dient te houden 
met het in artikel 5 genoemde 
superkrediet.
De Commissie zal alle meegedeelde 
fouten onderzoeken en uiterlijk 
31 oktober de in lid 4 vermelde 
voorlopige berekeningen bevestigen of 
wijzigen.

Or. de

Amendement 11

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

(8 bis) Artikel 12, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. Op aanvraag door een toeleverancier 
of fabrikant wordt rekening gehouden 
met CO2-besparingen die worden 
gerealiseerd door gebruik van 
innoverende technologie of door een 
combinatie van innoverende technologie 
("innoverende technologiepakketten").
De totale bijdrage van deze 
technologieën tot de vermindering van 
de gemiddelde specifieke emissies van 
een fabrikant kan tot 7 g CO2/km 
bedragen."

Or. de

Amendement 12

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

Voorstel van de Commissie Amendement

(9) In artikel 12, lid 2, komt de eerste zin
als volgt te luiden:

(9) In artikel 12 komt lid 2 als volgt te 
luiden:

"2. 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 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, van 
deze verordening bedoelde 
onderzoeksprocedure."

"2. De Commissie stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor een procedure om de 
innoverende technologieën of innoverende 
technologiepakketten als bedoeld in lid 1 
goed te keuren middels 
uitvoeringshandelingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, van 
deze verordening bedoelde 
onderzoeksprocedure. De procedurele 
bepalingen zijn gebaseerd op de 
volgende criteria:
a) de CO2-besparingen die worden 
gerealiseerd door gebruik van 
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innoverende technologie of innoverende 
technologiepakketten moeten aan de 
toeleverancier of fabrikant zijn toe te 
schrijven;
b) de innoverende technologie of 
innoverende technologiepakketten 
moeten een geverifieerde bijdrage 
leveren aan de vermindering van CO2-
emissies;
c) het effect van de innoverende 
technologie en de innoverende 
technologiepakketten op de specifieke 
CO2-emissies van een personenauto mag 
in de standaardtestcyclus niet meer dan 
25% zijn; de innoverende technologie en 
de innoverende technologiepakketten 
mogen niet vallen onder bindende 
bepalingen als gevolg van aanvullende 
maatregelen om de in artikel 1 bedoelde 
extra vermindering met 10 g CO2/km te 
bewerkstelligen of mogen niet verplicht 
zijn op grond van andere bepalingen in 
de Gemeenschapswetgeving."

Or. de

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 12 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

(9 bis) Artikel 12, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
"3. Een toeleverancier of fabrikant die 
een maatregel als innoverende 
technologie of innoverend 
technologiepakket wil laten goedkeuren, 
dient bij de Commissie een rapport in, 
inclusief een verificatierapport van een 
onafhankelijke en gecertificeerde 
instantie. In geval van mogelijke 
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interactie tussen de maatregel en een 
andere, reeds aangenomen innoverende 
technologie of een ander innoverend 
technologiepakket, wordt in het rapport 
melding van deze interactie gemaakt en 
in het verificatierapport geëvalueerd in 
hoeverre de interactie gevolgen heeft 
voor de vermindering die met elke 
maatregel wordt gerealiseerd."

Or. de

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(9 ter) Na artikel 12, lid 4, wordt het 
volgende artikel ingevoegd:
"4 bis. De Commissie doet de Raad en het 
Parlement eenmaal per jaar een verslag 
toekomen over goedgekeurde en 
afgewezen innoverende technologie en 
innoverende technologiepakketten."

Or. de

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter (b)
Verordening 2009/443/EG
Artikel 13 – lid 3

Voorstel van de Commissie Amendement

b) In lid 3 wordt de tweede alinea 
geschrapt.

b) Lid 3 komt als volgt te luiden:

"3. Vanaf 2012 voert de Commissie een 
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impactbeoordeling uit om uiterlijk in 
2014 overeenkomstig artikel 14, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 de 
procedures voor de meting van CO2-
emissies als bepaald in die verordening 
te herzien, teneinde vanaf 2021 een 
herziene meetprocedure toe te passen. 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 en om 
de goedgekeurde innoverende 
technologieën als gedefinieerd in artikel 
12, die in de testcyclus kunnen worden 
weerspiegeld, op te nemen. De 
Commissie zorgt ervoor dat de 
procedures vervolgens geregeld worden 
herzien."

Or. de

Amendement 16

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

Voorstel van de Commissie 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. de
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Amendement 17

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

Voorstel van de Commissie 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 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.
Afwijkingen als gevolg van de nieuwe 
testprocedure moeten volledig worden 
aangepast. Een dergelijke aanpassing is 
geldig vanaf 1 januari 2021.

Or. de
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TOELICHTING

Het doel van dit voorstel is de totstandbrenging van nog een omvangrijke en economisch en 
ecologisch zinvolle reductie van de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen door gebruik te 
maken van moderne aandrijfconcepten. 
Sinds 2006 geldt een vlootwaarde van 160 g CO2/km, vanaf 2015 een waarde van 
130 g CO2/km en nu 95 gram CO2/km vanaf 2020: een zeer ambitieuze waarde. De rapporteur 
vindt het belangrijk om deze streefwaarde te halen, ook al gaat het hier om de grootste 
emissiereductie van de afgelopen jaren. Bovendien heeft de Commissie in COM(2012)393 
voorgesteld de hellingscoëfficiënt voor de berekening van specifieke CO2-emissies van 
nieuwe personenauto's in Verordening (EG) nr. 443/2009 te verlagen van a = 0,0457 tot a = 
0,0333. Hiermee wordt de rechte lijn verder afgevlakt met 27%, waardoor fabrikanten van 
relatief grote premiumvoertuigen hogere kosten zullen maken dan fabrikanten van kleinere 
voertuigen. Maar gezien het feit dat vooral grotere voertuigen een voortrekkersrol spelen op 
het gebied van voertuigtechnologie, voelt de rapporteur zich verplicht een realistische 
stimuleringsregeling voor te stellen, die een impuls geeft tot de ontwikkeling en toepassing 
van nieuwe, milieuvriendelijker aandrijfconcepten. De begrotingen van de lidstaten mogen 
niet door deze stimuleringsregeling belast worden, in het bijzonder niet door kruissubsidies. 
Tegelijkertijd wil de rapporteur toezien op behoud van een breed spectrum van fabrikanten en 
nieuwe personenauto's, zodat eerlijke concurrentie tussen de fabrikanten van personenauto's 
mogelijk blijft. Bovendien moet de EU zich niet ten doel stellen de individuele vrijheid bij de 
keuze voor een auto door wetgeving in te perken.

De stimuleringsregeling moet alle fabrikanten in staat stellen om tot 2020 "superkredieten" te 
sparen, die door de Commissie worden beheerd door middel van een openbaar register. De 
fabrikanten kunnen de Commissie dan meedelen of de superkredieten die zij hebben gespaard 
al dan niet flexibel verrekend moeten worden per kalenderjaar om hun individuele 
doelstelling te halen. De fabrikanten mogen hun superkredieten echter alleen laten verrekenen 
wanneer zij hun specifieke emissiedoelstelling in het betreffende kalenderjaar met niet meer 
dan 15% overschrijden. Bovendien kunnen alleen die voertuigen zich voor superkredieten 
kwalificeren die een specifieke CO2-emissie hebben van maximaal 50 g CO2/km of een 
actieradius van minimaal 40 kilometer wanneer zij zuiver op elektriciteit rijden. Zo worden 
fabrikanten gedwongen om meer te blijven investeren in alternatieve aandrijving en hun 
concepten op de markt te brengen. De stimuleringsregeling loopt in 2023 af. De 
vermenigvuldigingsfactor wordt geleidelijk afgebouwd: vanaf 2018 bedraagt hij 2. 

Om consumenten te helpen vergelijkingen te maken, wordt het brandstofverbruik van elk 
model van elke fabrikant gemeten door middel van de gestandaardiseerde testprocedure, de 
NERC (nieuwe Europese rijcyclus). Momenteel werken de Commissie en andere instellingen 
aan een nieuw alternatief, de WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure). 
Om ook de fabrikanten planningszekerheid te bieden is het noodzakelijk dat de NERC als 
uitgangspunt fungeert voor het halen van de streefwaarde van 95 g CO2/km voor 2020. 
Daarna zal de WLTP de oude testcyclus vervangen en als basis dienen voor de vaststelling 
van de doelstelling na 2020. 

Fabrikanten van nieuwe personenauto's en hun toeleveranciers moeten worden aangemoedigd 
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technologieën en technologiepakketten (eco-innovaties) die het brandstofverbruik en de 
daarmee direct samenhangende CO2-uitstoot verder terugdringen te certificeren en te 
incorporeren. Tot nog toe zijn er geen erkende eco-innovaties omdat de testprocedure te lang 
en te kostbaar is. De rapporteur meent daarom dat het noodzakelijk is vereenvoudiging van de 
erkenning van innoverende technologie of technologiepakketten te stimuleren. Zoals voorzien 
in Verordening (EG) nr. 443/2009 mag de totale bijdrage van deze technologie aan de 
vermindering van de gemiddelde specifieke emissiedoelstelling van een fabrikant maximaal 
7 g CO2/km zijn. 

Aangezien nog niet kan worden voorzien welke alternatieve aandrijfconcepten consumenten 
zullen accepteren, is het niet zinvol om reeds in 2014 een voorstel tot herziening van de 
regeling voor de periode na 2020 in te dienen. De rapporteur is van mening dat een 
herbeoordeling van de toekomstige situatie op de markt pas na 2017 zinvol is.  


