
AD\821468NL.doc PE439.327v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2009/0173(COD)

28.6.2010

ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake 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))

Rapporteur voor advies (*): Werner Langen

(*) Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 50 van het Reglement



PE439.327v02-00 2/28 AD\821468NL.doc

NL

PA_Legam



AD\821468NL.doc 3/28 PE439.327v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Sinds 1995 bestaat er een EG-beleid om de CO2-emissies van auto’s en lichte 
bedrijfsvoertuigen te beperken. In de conclusies van de Raad (Milieu) van 10 oktober 2000 
werd de Commissie verzocht onderzoek te doen naar maatregelen om de CO2-emissies van 
lichte bedrijfsvoertuigen terug te dringen. In het kader van Verordening (EG) nr. 443/2009 
werden de CO2-reductiedoelstellingen voor personenauto’s vastgelegd en werd tegelijkertijd 
gewezen op de noodzaak van vaststelling van CO2-doelstellingen voor lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Lichte bedrijfsvoertuigen worden voornamelijk gebruikt door kleine en middelgrote 
ondernemingen en maken thans ongeveer 12% van het wagenpark uit. Het gaat hier met name 
om bedrijfsvoertuigen van ambachtslieden, koeriers- en expressdiensten alsook van talloze 
detailhandelaren zoals bloemisten, restauranthouders, enz. Ze zijn absoluut noodzakelijk om 
de bevolking van de noodzakelijke dagelijkse goederen te voorzien en dragen bij tot 
werkgelegenheid en groei in talrijke regio’s van de EU.

1. Rechtsgrondslag
Volgens de rapporteur voor advies moet de rechtsgrondslag worden aangevuld met artikel 114 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud artikel 95 VEG), 
aangezien met de regeling ook een harmonisatie van de interne markt wordt beoogd.

2. Doel van het voorstel
Met het voorliggende voorstel wil de Europese Commissie van 2014 tot 2016 stapsgewijs tot 
een uniforme CO2-emissiedoelstelling van 175 g CO2/km voor lichte bedrijfsvoertuigen 
komen. In het voorstel wordt voor lichte bedrijfsvoertuigen voorts een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km vastgesteld die vanaf 2020 zal gelden, voor zover 
de haalbaarheid daarvan is bevestigd op basis van geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling. Het Europees Parlement steunt weliswaar de door de Commissie 
nagestreefde algemene doelstellingen, doch is van oordeel dat een langere overgangsfase 
absoluut noodzakelijk is. De door de Raad en het Europees Parlement goed te keuren 
verordening moet concurrentieneutrale, sociaal rechtvaardige en duurzame 
reductiedoelstellingen nastreven, die billijk zijn ten aanzien van de diversiteit van de 
Europese autofabrikanten en hun internationale concurrentiepositie en tegelijkertijd rekening 
houden met de economische belangen van de middenstand.

3. Introductiefase
Voor de ontwikkeling van nieuwe types en nieuwe platformen met betrekking tot 
bedrijfsvoertuigen is volgens de automobielindustrie maximaal 10 jaar nodig; de productcycli 
zijn bovendien langer dan bij personenauto’s. De Commissie heeft voorgesteld de doelstelling 
van 175 g CO2/km vanaf 2014 gedurende een overgangsperiode van meerdere jaren te 
verwezenlijken. Op grond van de langere cycli zou de introductiefase in 2015 van start 
moeten gaan, aangezien voertuigen die in 2014 worden verkocht, zich reeds in de 
ontwikkelings- respectievelijk productiefase bevinden. De duur van de overgangsperiode van 
2015-2018 gecombineerd met een alternatieve differentiëring van 65%, 75%, 80% en 100% 
van het nieuwe wagenpark om de doelstelling te bereiken komt overeen met de duur en 
differentiëring in Verordening (EG) nr. 443/2009 ter beperking van de CO2-emissies van 



PE439.327v02-00 4/28 AD\821468NL.doc

NL

personenauto’s. De gecorrigeerde langetermijndoelstelling van 150 g CO2/km zou stapsgewijs 
vanaf 2018 moeten worden verwezenlijkt ten einde de fabrikanten in de gelegenheid te stellen 
zich hieraan aan te passen en een continue tenuitvoerlegging van innovatieve en 
brandstofbesparende technologieën mogelijk te maken.

4. In meerdere fasen vervaardigde voertuigen
Bedrijfsvoertuigen worden vaak in meerde fasen geproduceerd. Een autofabrikant levert 
allereerst een chassis, dat vervolgens door een carrosseriebouwer als basis wordt gebruikt 
voor de vervaardiging van een compleet voertuig. Het aandeel van de in meerder fasen 
vervaardigde kleine bedrijfsvoertuigen ligt rond de 25%, terwijl voor zware 
bedrijfsvoertuigen dit aandeel nog groter is. Het voorstel voor een verordening geldt ook voor 
deze voertuigen. Voor de vaststelling van de emissies van het voltooide voertuig moet een 
voorlopige provisorische methode worden toegepast, waarbij de fabrikant de 
verantwoordelijkheid voor de CO2-emissie van het voltooide voertuig op zich neemt. De 
voorgestelde methode is evenwel niet geschikt voor een deugdelijke vaststelling van de 
emissie van een voertuig. Bovendien beschikken de fabrikanten niet over de daarvoor vereiste 
gegevens. De Commissie heeft in een werkdocument reeds andere methoden voor de 
vaststelling van de specifieke CO2-emissies van in meerdere fasen vervaardigde voertuigen 
besproken; de Commissie wordt bijgevolg verzocht uiterlijk in 2011 bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel in te dienen voor een adequate methode voor de 
vaststelling van de specifieke CO2-emissies van voltooide voertuigen.

5. Sancties
Een bijdrage in geval van overschrijding van de vastgestelde doelstellingen werd reeds 
ingevoerd bij de verordening ter beperking van de CO2-emissies van personenauto’s. 
Gedurende een overgangsperiode van zes jaar liggen de bijdragen tussen 5 euro en 95 euro 
per gram, afhankelijk van de hoogte van de overtollige emissie; daarna zal een bijdrage van 
95 euro per gram vanaf de eerste gram overtollige emissie van toepassing zijn. Voor lichte 
bedrijfsvoertuigen heeft de Commissie een soortgelijke procedure voorgesteld, evenwel met 
een maximum van 120 euro. De bijdrage voor overtollige emissies mag voor lichte 
bedrijfsvoertuigen niet hoger zijn dan voor personenauto’s. De maatstaven dienen dan ook 
qua hoogte van de bijdragen en de differentiëring in tijd overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 443/2009 ter beperking van de CO2-emissies van personenauto’s te worden aangepast.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Gelet op het Verdrag betreffende de 
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Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 192, lid 1, 

Motivering

Technische aanpassing, aangezien de verordening werd voorgesteld voordat het Verdrag van 
Lissabon in werking trad.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Commissie heeft de herziening 
van de strategie voor duurzame 
ontwikkeling voltooid en zich daarbij 
geconcentreerd op de belangrijkste 
problemen voor een duurzame 
ontwikkeling, namelijk het vervoer, de 
klimaatverandering, de volksgezondheid 
en de energiebesparing. Al deze 
problemen zijn onderling gerelateerd en 
kunnen met energie-
efficiëntiemaatregelen voor het vervoer 
worden aangepakt.

Motivering

Er is een verwijzing nodig naar de overkoepelende strategieën van de Europese Unie – de 
strategie voor duurzame ontwikkeling vormt een belangrijk strategisch document dat nog niet 
in de overwegingen werd vermeld.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De groei van het wegvervoer en de 
daaruit voortvloeiende stijging van het 
gevaar en de overlast stellen alle lidstaten 
voor ernstige verkeersveiligheids- en 
milieuproblemen.
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Motivering

De publicatie van het nieuwe TERM-verslag van het Europees Milieuagentschap heeft 
onlangs nog onderstreept dat het wegvervoer in Europa ernstige milieuproblemen blijft 
opleveren. Het veiligheidsaspect van het wegvervoer dient eveneens te worden benadrukt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In Richtlijn 1999/94/EG werd 
reeds bepaald dat de eindverbruikers in 
“reclamemateriaal” voor auto’s over “de 
gegevens inzake de officiële CO2-uitstoot 
en het officiële brandstofverbruik van het 
voertuig” moeten worden geïnformeerd. 
De Commissie heeft dit in die zin 
geïnterpreteerd dat zij reclame in haar 
aanbeveling 2003/217/EG heeft 
opgenomen. Het toepassingsgebied van 
Richtlijn 1999/94/EG moet bijgevolg 
worden uitgebreid tot lichte 
bedrijfsvoertuigen, zodat de 
eindverbruikers in reclamemateriaal voor 
lichte bedrijfsvoertuigen niet alleen over 
energie en prijs, maar ook over de 
officiële CO2-uitstoot en het officiële 
brandstofverbruik van het voertuig 
worden geïnformeerd.  

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
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aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig.
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen.
Deze bepaling moet tussen 2014 en 2016
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen.
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2018
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening (EG) nr. 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

Motivering

Op grond van de langere productcyclus bij lichte bedrijfsvoertuigen zou de introductiefase in 
2015 moeten ingaan, aangezien voertuigen die in 2014 worden verkocht reeds in ontwikkeling 
respectievelijk productie zijn. De duur van de overgangsperiode van 2015-2018 
gecombineerd met een 65/75/80/100% differentiëring komt overeen met de duur en 
differentiëring in Verordening (EG) nr. 443/2009 ter beperking van de CO2-emissies van 
personenauto’s.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te garanderen dat de 
doelstellingen een duidelijke weergave zijn 
van de bijzondere kenmerken van 
fabrikanten van kleine aantallen en niche-
fabrikanten en in overeenstemming zijn 
met het reductiepotentieel van de 
desbetreffende fabrikant, moeten 
alternatieve emissiereductiedoelstellingen 
worden vastgesteld, rekening houdend met 
het technologische potentieel van de 
voertuigen van een bepaalde fabrikant om 
hun specifieke CO2-emissies terug te 
dringen en overeenkomstig de kenmerken 
van de desbetreffende marktsegmenten.
Deze afwijking moet in beschouwing 
worden genomen in het kader van de 

(14) Om te garanderen dat de 
doelstellingen een duidelijke weergave zijn 
van de bijzondere kenmerken van 
fabrikanten van kleine aantallen en niche-
fabrikanten en in overeenstemming zijn 
met het reductiepotentieel van de 
desbetreffende fabrikant, moeten 
alternatieve emissiereductiedoelstellingen 
worden vastgesteld, rekening houdend met 
het technologische potentieel van de 
voertuigen van een bepaalde fabrikant om 
hun specifieke CO2-emissies terug te 
dringen alsook met het gemiddelde van de 
CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen 
van alle fabrikanten en overeenkomstig de 
kenmerken van de desbetreffende 



PE439.327v02-00 8/28 AD\821468NL.doc

NL

toetsing van de specifieke 
emissiedoelstellingen van bijlage I, die 
uiterlijk begin 2013 voltooid moet zijn.

marktsegmenten. Deze afwijking moet in 
beschouwing worden genomen in het kader 
van de toetsing van de specifieke 
emissiedoelstellingen van bijlage I, die 
uiterlijk begin 2013 voltooid moet zijn.

Motivering

Door deze fabrikanten een andere emissiedoelstelling op te leggen worden zij verplicht zich 
meer inspanningen te getroosten dan de grote fabrikanten, doch worden hen tegelijkertijd 
eerlijke voorwaarden geboden, aangezien wordt uitgegaan van het gemiddelde van de 
CO2-emissies van fabrikanten van lichte bedrijfsvoertuigen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2014 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2015 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hun 
doelstelling hebben overschreden. Om de 
samenhang te garanderen, moet de 
bijdrageregeling vergelijkbaar zijn met die 
van Verordening (EG) nr. 443/2009. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

Motivering

Op grond van de langere productcyclus bij lichte bedrijfsvoertuigen zou de introductiefase in 
2015 moeten ingaan, aangezien voertuigen die in 2014 worden verkocht reeds in ontwikkeling 
respectievelijk productie zijn. De bijdrage voor overtollige emissies moet dienovereenkomstig
pas op 1 januari 2015 worden ingevoerd.

Amendement 8
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Teneinde te waarborgen dat de 
waarden van de CO2-emissies en 
brandstofefficiëntie van voltooide 
voertuigen representatief zijn en dat de 
feitelijke CO2-emissies niet worden 
onderschat, moet de Commissie ter 
vaststelling van de emissie voor elk type 
voertuig een specifieke 
berekeningsmethode opstellen.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde methode ter vaststelling van de specifieke CO2-emissies 
van voltooide voertuigen is in een werkdocument van de Commissie reeds ongeschikt 
genoemd en daarbij is verwezen naar de ontwikkeling van een alternatieve methode. Gezien 
het hoge marktaandeel, moet een geschikte procedure voor het verkrijgen van representatieve 
waarden voor de CO2-emissies en massa van voltooide voertuigen zo snel mogelijk worden 
vastgesteld.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de langetermijndoelstelling te 
halen, moeten nieuwe modaliteiten 
worden overwogen, met name de 
hellingshoek van de curve, de 
nutsparameter en de regeling inzake 
bijdragen voor overtollige emissies.

Schrappen

Motivering

Een verwijzing naar de invoering van extra modaliteiten is in strijd met de logica van het 
voorstel voor een verordening.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De snelheid van wegvoertuigen heeft 
een grote invloed op hun 
brandstofverbruik en CO2-emissies.
Aangezien de snelheid van lichte 
bedrijfsvoertuigen niet is begrensd, is het 
mogelijk dat topsnelheid een 
concurrentiefactor wordt, hetgeen tot te 
grote motoren en de daarmee 
samenhangende inefficiëntie in tragere 
gebruiksomstandigheden kan leiden.
Daarom moet worden nagegaan of het 
toepassingsgebied van Richtlijn 92/6/EEG 
van de Raad betreffende de installatie en 
het gebruik, in de Gemeenschap, van 
snelheidsbegrenzers in bepaalde
categorieën motorvoertuigen kan worden 
uitgebreid tot de onder deze verordening 
vallende lichte bedrijfsvoertuigen.

Schrappen

Motivering

Regelgeving ter beperking van de snelheid van voertuigen valt onder de bevoegdheid van de 
lidstaten. Dergelijke maatregelen worden bovendien niet om redenen van milieubescherming, 
maar om redenen van verkeersveiligheid ingevoerd.

Amendement 11

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.

Amendement 12
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening wordt aangevuld 
met extra maatregelen die overeenkomen 
met een reductie van 10 g CO2/km als 
onderdeel van de communautaire 
geïntegreerde benadering.

Motivering

Dit voorstel zet de regelgeving voort die de Commissie sinds 2007 invoert om de gevolgen 
van de klimaatverandering tegen te gaan.

Het is een voortzetting en daarom moeten de bepalingen in overeenstemming zijn met het 
wetgevingskader voor de tenuitvoerlegging van de doelstellingen inzake de emissies van 
nieuwe personenauto's van Verordening (EG) nr. 443/2009, zoals duidelijk erkend wordt in 
overweging 6 en artikel 11 van het huidige voorstel voor de verordening.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een voertuig, alvorens in de 
Gemeenschap te worden ingeschreven, 
minder dan drie maanden buiten de 
Gemeenschap was ingeschreven, wordt 
met deze eerdere inschrijving geen 
rekening gehouden.

2. Als een voertuig, alvorens in de 
Gemeenschap te worden ingeschreven 
minder dan drie maanden daarvoor buiten 
de Gemeenschap was ingeschreven, wordt 
met deze eerdere inschrijving geen 
rekening gehouden.

Motivering

Taalkundige verduidelijking in overeenstemming met de tekst van Verordening (EG) 
nr. 443/2009 ter beperking van de CO2-emissies van personenauto’s.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "specifieke CO2-emissies": de emissies (f) "specifieke CO2-emissies": de emissies 
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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);

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);

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “specifieke emissiedoelstelling”: het 
gemiddelde van de overeenkomstig bijlage 
I vastgestelde indicatieve specifieke CO2-
emissies van alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die door deze fabrikant 
worden gebouwd.

(g) “specifieke emissiedoelstelling”: het 
gemiddelde van de overeenkomstig bijlage 
I vastgestelde indicatieve specifieke CO2-
emissies van alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die door deze fabrikant 
worden gebouwd, of, wanneer de 
fabrikant een afwijking krachtens 
artikel 10 geniet, de specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig die 
afwijking is vastgesteld.

Motivering

Met het oog op coherentie met de tekst van Verordening (EG) nr. 443/2009 ter beperking van 
de CO2-emissies van personenauto’s moet de verwijzing naar de specifieke 
emissiedoelstelling voor fabrikanten, die een afwijking uit hoofde van artikel 10 van deze 
verordening genieten, weer worden opgenomen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voetafdruk": de spoorbreedte 
vermenigvuldigd met de wielbasis, zoals 
vermeld in het certificaat van 
overeenstemming en gedefinieerd in de 
punten 2.1 en 2.3 van bijlage I bij 
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Richtlijn 2007/46/EG.

Motivering

Toevoeging van de definitie voor overeenstemming met bijlage II, deel B, punt 5 en 6.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) “laadvermogen”: het verschil 
tussen de technisch toelaatbare 
maximummassa overeenkomstig 
bijlage III bij Richtlijn 2007/46/EG en de 
massa van het voertuig.

Motivering

Met het oog op rechtszekerheid en duidelijkheid moeten alle relevante begrippen waarvoor in 
deze verordening regelingen worden getroffen, in artikel 3 “Definities” worden opgenomen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Voor het kalenderjaar dat begint op 1
januari 2015 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn specifieke gemiddelde CO2-
emissies niet hoger liggen dan zijn 
specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Om de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant te bepalen, 
wordt rekening gehouden met de volgende 
percentages van de nieuwe lichte 

Om de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant te bepalen, 
wordt rekening gehouden met de volgende 
percentages van de nieuwe lichte 
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bedrijfsvoertuigen van elke fabrikant die in 
het jaar in kwestie zijn geregistreerd:

bedrijfsvoertuigen van elke fabrikant die in 
het jaar in kwestie zijn geregistreerd:

– 65% in 2015,
– 75% in 2014, – 75% in 2016,

– 80% in 2015, – 80% in 2017,
– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw licht 
bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 g CO2/km als:

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw licht 
bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 g CO2/km als:

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, – 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,

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

– 2,0 lichte bedrijfsvoertuigen in 2017,
– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016. – 1.0 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2018.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 
dat zijn lichte bedrijfsvoertuigen zijn 
uitgerust met op een maximumsnelheid 
van 120 km/uur ingestelde 
snelheidsbegrenzers. .
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Motivering

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Voor overeenstemming. Om verstoring van de markt en discriminatie van de fabrikanten te 
voorkomen, moet het toezicht aansluiten op de tenuitvoerlegging van de verordening. De 
ervaring met de verordening inzake personenauto's leert dat er problemen zijn met het 
toezicht. Voor het opzetten van een betrouwbaar toezichtssysteem is meer tijd nodig, met 
name omdat de volledige N1-gegevens op EU-27-niveau nu nog niet beschikbaar zijn, wat het 
beginpunt moeilijker maakt dan voor personenauto's.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

De typegoedkeuring van volledige voertuigen (Richtlijn 2007/46/EG) geldt pas vanaf mei 
2013 voor alle typen voltooide voertuigen. Dat betekent dat het toezicht vanaf januari 2014 
wordt uitgebreid naar voltooide voertuigen. 2014 wordt het eerste volledige kalenderjaar van 
het toezicht op en het verzamelen van de CO2-emissies en massa van voltooide voertuigen 
volgens de beschikbare nieuwe procedure.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(a)van 2015 tot en met 2019
(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
3 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 3) × 95 € + 45 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
(ii) Voor overtollige emissies van meer dan 
2 maar niet meer dan 3 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
(iii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

(b) Vanaf 2019: (b) Vanaf 2020:

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

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

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

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

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door ze aan te 

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

vullen, worden vastgesteld overeenkomstig 
de in artikel 13, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

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

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

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Ingevolge de wijziging om de introductiefase in 2015 van start te doen gaan.



PE439.327v02-00 20/28 AD\821468NL.doc

NL

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een fabrikant kan een afwijking van de 
overeenkomstig bijlage I berekende 
specifieke emissiedoelstelling aanvragen 
als per kalenderjaar minder dan 22 000
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen van deze 
fabrikant in de Gemeenschap worden 
ingeschreven, en:

1. Een fabrikant kan een afwijking van de 
overeenkomstig bijlage I berekende 
specifieke emissiedoelstelling aanvragen 
als per kalenderjaar minder dan 25 000
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen van deze 
fabrikant in de Gemeenschap worden 
ingeschreven, en:

Motivering

Er wordt een beter beeld van de situatie van fabrikanten met een kleine productie gegeven, 
wanneer de limiet voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen wordt verhoogd van 22 000 tot 
25 000.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) als de fabrikant deel uitmaakt van een 
groep onderling verbonden fabrikanten 
waarvan per kalenderjaar in totaal minder 
dan 22 000 nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen worden ingeschreven in 
de Gemeenschap; of

(b) als de fabrikant deel uitmaakt van een 
groep onderling verbonden fabrikanten 
waarvan per kalenderjaar in totaal minder 
dan 25 000 nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen worden ingeschreven in 
de Gemeenschap; of

Motivering

Er wordt een beter beeld van de situatie van fabrikanten met een kleine productie gegeven, 
wanneer de limiet voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen wordt verhoogd van 22 000 tot 
25 000.
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Amendement 31

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 om zijn 
specifieke CO2-emissies terug te dringen, 
alsook met het gemiddelde van de CO2-
emissies van lichte bedrijfsvoertuigen van 
alle fabrikanten, rekening houdend met de 
kenmerken van de markt voor het 
geproduceerde type licht bedrijfsvoertuig.

Motivering

Door de vaststelling van een andere emissiedoelstelling worden deze fabrikanten ertoe 
verplicht zich meer inspanningen te getroosten dan grote fabrikanten, doch worden hen 
tegelijkertijd ook eerlijke voorwaarden geboden, aangezien wordt uitgegaan van de 
gemiddelde CO2-emissies van fabrikanten van lichte bedrijfsvoertuigen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Deze maatregelen worden voor het eerst 
van kracht op 1 januari 2019 en 
vervolgens om de drie jaar.

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

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

2. De Commissie neemt de lichte 
bedrijfsvoertuigen mee in de herziening 
van de procedures voor het meten van 
CO2-emissies overeenkomstig artikel 13, 
lid 3, van Verordening (EG) nr. 443/2009.

2. De Commissie neemt de lichte 
bedrijfsvoertuigen mee in de herziening 
van de procedures voor het meten van 
CO2-emissies overeenkomstig artikel 13, 
lid 3, van Verordening (EG) nr. 443/2009.

Vanaf de datum van toepassing van de 
herziene procedure voor de meting van 
CO2-emissies worden innoverende 
technologieën niet langer goedgekeurd 
volgens de procedure van artikel 11.

Vanaf de datum van toepassing van de 
herziene procedure voor de meting van 
CO2-emissies worden innoverende
technologieën niet langer goedgekeurd 
volgens de procedure van artikel 11.

3. De Commissie neemt de lichte 
bedrijfsvoertuigen mee in de herziening 
van Richtlijn 2007/46/EG overeenkomstig 
artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 

3. De Commissie neemt de lichte 
bedrijfsvoertuigen mee in de herziening 
van Richtlijn 2007/46/EG overeenkomstig 
artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
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443/2009. 443/2009.
4. Uiterlijk op 1 januari 2013 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen in bijlage I en de 
afwijkingen overeenkomstig artikel 10, 
teneinde:

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

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

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

– vast te stellen hoe die doelstelling moet 
worden gehaald, onder meer door 
bijdragen voor overtollige emissies.

– vast te stellen hoe die doelstelling moet 
worden gehaald, onder meer door 
bijdragen voor overtollige emissies.

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

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;

- 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;

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

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

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

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

5. De Commissie publiceert uiterlijk in 
2014, nadat een effectbeoordeling is 

5. De Commissie publiceert uiterlijk in 
2014, nadat een effectbeoordeling is 
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uitgevoerd, een rapport over de 
beschikbaarheid van gegevens over 
voetafdruk en laadvermogen en het gebruik 
daarvan als parameters om het praktisch 
nut van een voertuig te beschrijven met het 
oog op de vaststelling van specifieke 
emissiedoelstellingen en dient, indien 
nodig, bij het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel in om bijlage I te 
wijzigen.

uitgevoerd, een rapport over de 
beschikbaarheid van gegevens over 
voetafdruk en laadvermogen en het gebruik 
daarvan als parameters om het praktisch 
nut van een voertuig te beschrijven met het 
oog op de vaststelling van specifieke 
emissiedoelstellingen en dient, indien 
nodig, bij het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel in om bijlage I te 
wijzigen.

6. Er worden maatregelen genomen om de 
formules in bijlage I zo nodig aan te passen 
aan eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de meting 
van specifieke CO2-emissies.

6. Er worden maatregelen genomen om de 
formules in bijlage I zo nodig aan te passen 
aan eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de meting 
van specifieke CO2-emissies.

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

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

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

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

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 8 van Beschikking 93/389/EEG
opgerichte comité.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 9 van Beschikking 
280/2004/EEG opgerichte comité.

Motivering

Technische aanpassing, aangezien artikel 8 van Beschikking 93/389/EEG in de huidige versie 
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van Beschikking 280/2004/EG artikel 9 is geworden en hiernaar moet worden verwezen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 443/2009 ter beperking van de CO2-emissies van 
personenauto’s.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De indicatieve specifieke CO2-emissies 
van elk licht bedrijfsvoertuig, gemeten in 
gram per kilometer, worden vastgesteld 
overeenkomstig de volgende formule:

1. De specifieke CO2-emissies van elk licht 
bedrijfsvoertuig, gemeten in gram per 
kilometer, worden vastgesteld 
overeenkomstig de volgende formule:

(a) van 2014 tot en met 2017: (a) van 2015 tot en met 2018:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)

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

waarbij: waarbij:

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

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) Vanaf 2018: (b) Vanaf 2019:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)

Specifieke CO2-emissies = 175 + 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 12, lid 1, 
vastgestelde waarde

M0 = de overeenkomstig artikel 12, lid 1, 
vastgestelde waarde

a = 0,093 a = 0,093

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het jaar dat begint op 1 januari 
2011 en alle daaropvolgende jaren 

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

verzamelen de lidstaten de volgende 
gegevens over alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die op hun grondgebied 
worden ingeschreven:

Motivering

Omwille van de consistentie. De controle moet stroken met de uitvoering van de verordening 
om verstoring van de markt en discriminatie tussen fabrikanten te vermijden.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Omwille van de consistentie. De controle moet stroken met de uitvoering van de verordening 
om verstoring van de markt en discriminatie tussen fabrikanten te vermijden.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Specifieke emissies van voltooide 
voertuigen

Schrappen

De specifieke emissies van voltooide 
voertuigen worden vastgesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2004/3/EG. Als 
die waarde niet beschikbaar is, worden de 
specifieke emissies van een voltooid 
voertuig gelijkgesteld met de hoogste 
waarde van de specifieke emissies van alle 



AD\821468NL.doc 27/28 PE439.327v02-00

NL

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.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde methode ter bepaling van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen werd reeds in een werkdocument van de Commissie beoordeeld als 
zijnde niet adequaat; er werd bijgevolg aangedrongen op de uitwerking van een andere 
methode.
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