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BEKNOPTE MOTIVERING

In 2011 namen het Europees Parlement en de Raad wetgeving (Verordening (EU) nr. 
510/2011) aan waarin vanaf 2020 een emissiedoelstelling van 147 g CO2/km werd vastgesteld 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (categorie N1) die voor het eerst in de Unie worden 
ingeschreven en die voordien, behalve voor een beperkte periode, niet eerder buiten de Unie 
waren ingeschreven.

De verordening bevatte ook de volgende punten:

Een periode voor geleidelijke invoering met een specifieke emissiedoelstelling van 175 g 
CO2/km tussen 2014 en 2017: in 2014 moet 70% van de vloot van de producent aan de 
doelstelling voldoen, in 2015 wordt dat 75% en in 2016 80%;

Superkredieten voor elk nieuw licht bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-emissies van 
minder dan 50 g CO2/km;

Boetes ("Bijdragen voor buitenmatige emissies") voor de fabrikant die de CO2-
doelstellingen niet haalt;

Vrijstellingen voor kleinere fabrikanten met een productie van minder dan 22 000 nieuwe per 
jaar in de Unie ingeschreven lichte bedrijfsvoertuigen;

Eco-innovatiebijdrage voor fabrikanten die innovatieve technologieën toepassen, zodat in de 
toekomst striktere CO2-doelstellingen gesteld kunnen worden.

De indicatieve specifieke CO2-emissies van elk nieuw licht bedrijfsvoertuig worden gemeten 
op basis van de massa van het voertuig, gemeten in grammen per kilometer.

De verplichte doelstellingen voor 2020 die in bestaande wetgeving zijn opgenomen moeten in 
de praktijk worden gerealiseerd. Volgens de voor de effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse kunnen de technologieën waarmee de doelstelling van 147 g CO2/km moet worden 
bereikt uiterlijk 2020 beschikbaar zijn.

Het huidige wetgevingsvoorstel van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
510/2011, bevat nadere bepalingen over de vraag hoe de doelstellingen moeten worden 
gehaald. Kort gezegd komen de voorgestelde maatregelen op het volgende neer:

 de haalbaarheid van de CO2-doelstelling voor 2020 voor bestelwagens wordt 
bevestigd;

 de doelstelling wordt ook in de toekomst vastgesteld op basis van de massa van het 
voertuig en bijbehorende grenswaardencurve;

 de eco-innovatiebijdragen en de bijdragen voor buitenmatige emissies blijven van 
toepassing;
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 de kleinste fabrikanten die minder dan 500 bestelauto's per jaar  bouwen behoeven de 
doelstelling niet te halen;

 de verordening wordt voor het einde van 2014 herzien zodat dan nieuwe, strengere 
CO2-doelstellingen voor de periode na 2020 kunnen worden vastgesteld.

De rapporteur is ingenomen met het Commissievoorstel waarin wordt bevestigd dat de doelen 
voor 2020 haalbaar zijn en is van oordeel dat moet worden afgezien van verandering van het 
doel van 147 g CO2/km, dat in tijden waarin de sector een herstructurering doormaakt nog 
steeds van ambitie getuigt.

Daarom wil hij vasthouden aan het minder dan twee jaar geleden bereikte compromis en hij 
wil er ook aan herinneren dat het doel van 147 g CO2/km, vergeleken met het gemiddelde van 
203 g CO2/km in 2007, een vermindering van 28% en meer investeringen in nieuwe 
technologieën door de fabrikanten betekent.

Deze investeringen zullen echter gevolgen hebben voor de prijzen van de voertuigen 
(prijsverhoging tot 10%) en ook voor kleine en middelgrote bedrijven waarvoor de lichte 
bedrijfsvoertuigen een belangrijk stuk werkgereedschap vertegenwoordigen. Onder de 
huidige economische omstandigheden zullen kleine en middelgrote bedrijven zeer zorgvuldig 
overwegen of het zin heeft hun oude bestelauto's door nieuwe te vervangen.

Uw rapporteur acht een blik op de algemene vooruitzichten voor de tijd na 2020 nuttig, maar 
is ook van mening dat de vaststelling van zulke doelen in het kader van de herziening van de 
verordening in 2014 tot op zijn vroegst 2018 moet worden uitgesteld. De reden daarvan is dat 
de nieuwe testprocedure nog niet is vastgesteld en dat deze waarschijnlijk geen vorm zal 
krijgen voordat de nieuwe WLTP (worldwide harmonized light vehicles test procedures) er 
zijn en de desbetreffende testprocedures ter beschikking staan. Niettemin moet er voldoende 
tijd overblijven waarin het bedrijfsleven zekerheid op planningsgebied heeft.

Op het punt van de superkredieten is uw rapporteur het oneens met het Commissievoorstel om 
de toepasselijke bepalingen na 2017 niet te verlengen. Hij ziet ze juist als een belangrijke 
prikkel, vooral voor ingenieurs, om nieuwe en efficiënte technologieën te ontwikkelen die 
zich niet uitsluitend tot elektrische voertuigen beperken. Hetzelfde moet gelden voor het 
concept van de eco-innovatieprogranna's: deze moeten in het voorstel gehandhaafd blijven en 
innovatieve, efficiënte technologieën op doeltreffender wijze ondersteunen.

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:
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Indien doelstellingen te vaak 
worden gewijzigd, ontstaat er onzekerheid 
voor de automobielindustrie en wordt 
diens mondiale concurrentievermogen 
aangetast.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 147 g CO2/km 
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën. Studies in opdracht van de 
Commissie hebben echter aangetoond dat 
de testprocedures voor het meten van 
CO2-emissies uit hoofde van die 
verordening het hanteren van flexibelere 
marges door fabrikanten niet zijn 
tegengegaan, wat heeft geleid tot 
ogenschijnlijk lagere CO2-emissies die 
niet kunnen worden toegeschreven aan 
technologische verbeteringen en dus ook 
niet kunnen worden gehaald tijdens het 
rijden op de weg. Daarom is het dringend 
noodzakelijk om Verordening (EG) nr. 
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715/2007 te herzien teneinde te 
waarborgen dat testprocedures het 
werkelijke CO2-emissiegedrag van auto's 
weerspiegelen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties worden gerealiseerd. Daarom is 
bevestigd dat de tegen 2020 te behalen 
doelstelling van 147 g CO2/km haalbaar is.
In het licht van de economische crisis en 
de herstructurering van de 
automobielbouwsector is het echter van 
belang dat het doel te bereiken is zonder 
een extra last te leggen op de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven 
in internationaal verband.

Motivering

Het bereiken van het streefdoel van 147 g CO2/km is nog steeds een ambitieuze doelstelling.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 

Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020 
gewijzigd moet worden. Deze informatie 



AD\930099NL.doc 7/14 PE502.172v02-00

NL

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

dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage in 
overeenstemming met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden 
geëvalueerd en dat de Commissie voor
afloop van deze verordening met een 
voorstel voor doelstellingen na 2020 komt.
Ter waarborging van de zekerheid op 
planningsgebied dient een dergelijk 
voorstel niet vóór 2018 te worden gedaan, 
aangezien de wijze waarop die doelen 
moeten worden bereikt op een nieuwe 
testcyclus en de desbetreffende 
testprocedures wordt gebaseerd, die pas 
na 2020 voor het meten van specifieke 
CO2-emissies en voor het toezicht op de 
doelstelling toepassing zullen vinden.

Motivering

Een doel voor na 2020 moet uitsluitend worden gesteld na een evaluatie van de concrete 
vooruitgang dankzij deze verordening.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's.
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 
maar deze is nog niet afgerond. Daarom 
zijn in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009 emissiegrenswaarden voor 2020
opgenomen die gemeten zijn 

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's.
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 
maar deze is nog niet afgerond. Daarom en 
omdat de bestaande testcyclus de reële 
emissies van auto's en bestelwagens op de 
weg niet afdoende weerspiegelt, is het van 
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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.

cruciaal belang om snel een verbeterde 
testcyclus te ontwikkelen. Wanneer de 
huidige testprocedures, die zijn
opgenomen in bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 443/2009, met daarin
emissiegrenswaarden voor 2020 die 
gemeten zijn overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 715/2007 en bijlage XII bij 
Verordening (EG) nr. 692/2008, worden 
gewijzigd, moeten de in bijlage I 
opgenomen grenswaarden worden 
aangepast teneinde vergelijkbare 
strengheid te waarborgen voor de 
fabrikanten en voertuigcategorieën.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is passend om de noodzaak te 
beoordelen van het loslaten van CO2-
emissiedoelstellingen en in plaats daarvan 
doelstellingen inzake brandstofefficiëntie 
te gebruiken, aangezien CO2-
emissiedoeleinden geen rekening houden 
met de schadelijke emissies van moderne 
verbrandingsmotoren. De Commissie 
wordt derhalve verzocht een verslag over 
dit onderwerp in te dienen.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 5 komt als volgt te luiden:
Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw 
licht bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
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emissies van minder dan 50 g CO2/km als: 
- 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in het jaar 
2014, 
- 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015, 
- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2016, 
- 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2017, 
- 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2018.
Tijdens de looptijd van het 
superkredietprogramma mag het 
maximum aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 g CO2/km 
waarmee rekening wordt gehouden bij de 
toepassing van de in de eerste alinea 
vermelde vermenigvuldigingsfactoren niet 
hoger zijn dan 1% van de lichte 
bedrijfsvoertuigen per fabrikant.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 12, lid 1, wordt de laatste 
zin geschrapt.

Motivering

Er kan geen limiet worden ingesteld op innovatieve technologieën.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Aan artikel 12 wordt het volgende 
lid toegevoegd: 
"4 bis. De Commissie presenteert uiterlijk 
31 december 2013 herziene 
uitvoeringsbepalingen voor de procedure 
voor de vergunningverlening voor eco-
innovaties, teneinde het eenvoudiger te 
maken een aanvraag in te dienen voor de 
inzet van innovatieve technologieën, en 
geeft vervolgens een handboek uit over de 
juiste indiening van aanvragen."

Motivering

Volgens de huidige wetgeving, Verordening (EU) nr. 510/2011, worden voor de 
verwezenlijking van de communautaire doelstelling CO2-reducties in aanmerking genomen, 
die worden gerealiseerd door de inzet van innovatieve technologieën. In het verleden is echter 
gebleken dat tot dusver enkel één aanvraag hiertoe werd ingediend. Door de procedure voor 
vergunningverlening te herzien, teneinde de indiening van aanvragen te vereenvoudigen, en 
door een handboek uit te geven, kunnen deze moeilijkheden worden opgelost.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"Uiterlijk op 31 januari 2016 presenteert
de Commissie een voorstel met betrekking 
tot de CO2-emissiedoelstelling voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen voor de 
periode na 2025. De nieuwe 
emissiedoelstelling moet stroken met de 
langetermijndoelstellingen van de EU 
inzake de vermindering van de emissies 
voor 2050, met name in de vervoersector, 
en eveneens rekening houden met de 
impact op het concurrentievermogen van 
de automobielindustrie. Het voorstel 
wordt gebaseerd op de nieuwe wereldwijde 
testprocedure (WLDTP), ter vervanging 
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van de testprocedures die zijn opgenomen 
in Verordening (EG) nr. 715/2007. Indien 
uiterlijk op 31 juli 2015 geen 
overeenstemming op internationaal 
niveau is bereikt over deze norm, zal het 
voorstel gebaseerd worden op de bekende 
nieuwe Europese rijcyclus (New Europan 
Driving Cycle - NEDC). Het voorstel voor 
een nieuwe CO2-grenswaarde behelst ook:
- een levenscyclusbeoordeling van de 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
voertuigen. De resultaten moeten bij de 
grenswaardeanalyse worden betrokken,
- het meerekenen van de reële uitstoot in 
rijomstandigheden (Real World Driving 
Emissions - RDE)."

Amendement 11
Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"4 bis. De Commissie beoordeelt of de 
uitlaatpijpaanpak, waarbij alleen de 
emissies gerelateerd aan 
brandstofproductie en -gebruik worden 
meegerekend, moet worden vervangen 
door de levenscyclusaanpak, waarbij de 
emissies van ieder levensstadium van het 
voertuig worden meegerekend, van 
materiaalproductie tot verwijdering of 
hergebruik na het einde van de 
levensduur."

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b – streepje 2
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 6 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om rekening te houden met eventuele 
veranderingen in de regelgevende 
testprocedure voor de meting van 
specifieke CO2-emissies, past de 
Commissie de in bijlage I vermelde 
formules bij gedelegeerde handelingen 
aan overeenkomstig artikel 15 en onder 
de voorwaarden van de artikelen 16 en 17, 
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."

"De regelgevende testprocedure en -cyclus 
blijven de grondslag voor de doelstelling 
als beschreven in Bijlage I, lid 1, letter c), 
van Verordening (EU) nr. 510/2011 en als 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
15/2007, Bijlagen III en XII bij 
Verordening (EG) nr. 692/2008. De 
nieuwe testprocedure en –cyclus worden 
uiterlijk 31 december 2018 volledig 
omschreven en ten uitvoer gelegd. Dan 
dienen voldoende gegevens voor het 
toezicht beschikbaar te zijn. De 
Commissie overweegt dan de mogelijkheid 
van invoering van nieuwe doelstellingen 
voor de periode na 2020."

Motivering

Om het bedrijfsleven planningszekerheid te verschaffen blijft de regelgevende testprocedure 
van kracht totdat de nieuwe volledig ontwikkeld en ten uitvoer is gebracht en totdat voldoende 
gegevens beschikbaar zijn. Pas dan moet een nieuwe testprocedure gaan gelden.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(c) vanaf 2020: "(c) vanaf 2020:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 147 
+ a × (M – M0)

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

waarbij: waarbij:

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

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

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

M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 5,
vastgestelde waarde

a = 0,096." a = 0,096."
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Motivering

Herstel van typefout in de Commissietekst.
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