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Amendement 178
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Uiterlijk op 1 januari 2014 doet de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel toekomen voor 
gemiddelde CO2-emissiedoelstellingen 
voor in de EU ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, waaraan vanaf 2020 
voldaan moet worden, en wel aan de hand 
van de uitkomsten van een bijgewerkte 
effectbeoordeling, waarin met name een 
globale analyse wordt gemaakt van de 
gevolgen voor de auto-industrie en de 
daarvan afhankelijke sectoren. De 
wijziging van de onderhavige verordening 
dient te geschieden op een manier die zo 
neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt en die sociaal 
duurzaam en rechtvaardig is.
Dit globale voorstel omvat tevens :
- een herziening van de procedures voor 
het meten van CO2-emissies 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 443/2009,
- de eventuele opneming in deze 
verordening van 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,
- aspecten van de toepassing van de 
gekozen doelstelling, met inbegrip van een 
eventuele herziening van het 
nutscriterium, bijdragen voor overtollige 
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emissies, innovatieve technologieën, 
uitzonderingen voor kleine fabrikanten en 
wijzigingen die aangebracht moeten 
worden in de bijlagen I en II.

Or. fr

Amendement 179
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

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.

Schrappen

Deze maatregelen worden voor het eerst 
van kracht op 1 januari 2018 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.

Or. en

Motivering

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.
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Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Amendement 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

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.

Schrappen

Deze maatregelen worden voor het eerst 
van kracht op 1 januari 2018 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.

Or. en

Motivering

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Amendement 181
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

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.

2. 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 2018 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.

Or. fr

Amendement 182
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

- 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 
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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.
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;
- 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.
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.

Or. fr

Amendement 183
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 1 januari 2013 evalueert de 
Commissie de specifieke 

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

specifieke emissiedoelstellingen in 
bijlage I en de afwijkingen overeenkomstig 
artikel 10, teneinde:

Or. en

Motivering

De fabrikanten moeten zekerheid krijgen over hun investering in het jaar 2020.

Amendement 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
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 te beginnen in 
2020 op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 160 
g CO2/km te halen; en

Or. en

Amendement 185
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om te beginnen in 
2020 op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 160 
g CO2/km te halen; en
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effectbeoordeling; en

Or. en

Amendement 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
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 te beginnen in 
2020 op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 160 
g CO2/km te halen; en

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.
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Amendement 187
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
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 te beginnen in 
2020 op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 160 
g CO2/km te halen; en

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling is van belang om ecologische vooruitgang te stimuleren en de 
industrie planningszekerheid te bieden. Lichte bedrijfsvoertuigen hebben een langere 
ontwikkelings- en productiecyclus en de kosten om de CO2-emissie te reduceren zijn daarom 
hoger, wat betekent dat de doelstelling van 135g CO2/km binnen het voorgestelde tijdschema 
niet realistisch is en de detailhandelsprijs met meer dan € 5.000 zou verhogen. De uitbreiding 
van het toepassingsgebeid van de verordening tot voertuigen van de categorieën N2 en M2 is 
niet terecht, daar deze voertuigen meer lijken op zware voertuigen. 

Amendement 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020
op kosteneffectieve wijze een 
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 te beginnen in 
2025 op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 
g CO2/km te halen; en
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Or. en

Motivering

De voorgestelde langetermijndoelstelling van 135g/km is niet realistisch en het is onredelijk 
om een effectbeoordeling op een dergelijk cijfer te baseren. Er moet eerst een uitvoerige 
effectbeoordeling worden uitgevoerd alvorens langetermijnwaarden en termijnen worden
vastgesteld.

Amendement 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020
op kosteneffectieve wijze een 
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 te beginnen in 
2025 op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 145 
g CO2/km te halen; en

Or. en

Motivering

De voorgestelde langetermijndoelstelling is niet realistisch. Het is nodig een uitvoerige 
effectbeoordeling uit te voeren alvorens langetermijnwaarden en termijnen worden 
vastgesteld.

De mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot voertuigen van de 
categorieën N2 en M2 is een fundamentele wijziging van de verordening. Voertuigen van de 
categorieën N2 en M2 lijken veel meer op zware voertuigen, d.w.z. zelfs voertuigen met een 
referentiemassa van onder de 2 610 kg hebben een bruto voertuigmassa van wel 5-6 ton. De 
uitbreiding tot deze categorieën voertuigen zou grote gevolgen hebben voor deze voertuigen 
en kan daarom alleen als langetermijndoel worden gezien.
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Amendement 190
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

Alvorens de nieuwe doelstelling van 150 g CO2/km definitief vast te stellen moet de 
haalbaarheid ervan worden nagetrokken volgens de in artikel 12, lid 4, neergelegde 
modaliteiten.  Aangezien het mogelijk is dat hierdoor een andere doelstelling wordt 
vastgesteld, kunnen de daaruit voortvloeiende veranderingen in dit stadium niet als “niet 
essentieel” worden aangemerkt. Hiervoor is een wetgevingsprocedure vereist, in het kader 
waarvan de Commissie dienovereenkomstige voorstellen bij het Europees Parlement en de 
Raad moet indienen.

Amendement 191
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
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 125 
g CO2/km te halen; en
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Or. en

Motivering

De fabrikanten moeten zekerheid krijgen over hun investering in het jaar 2020.

Amendement 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
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 125 
g CO2/km te halen; en

Or. en

Motivering

Een doelstelling voor 2020 van 125 g CO2/km zou neerkomen op een verlaging met 38% 
vergeleken bij het huidige niveau. Dit zou beter overeenkomen met de verlaging van het 
niveau in personenauto’s, waarvoor een doelstelling geldt van 40% verlaging in 2020. De 
technische haalbaarheid van een niveau van 125 g CO2/km wordt ondersteund door de 
effectbeoordeling van de Commissie en dit niveau zou de fabrikanten sterk stimuleren om hun 
bestelwagenpark te vernieuwen.

Amendement 193
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 194
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020
op kosteneffectieve wijze een 
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 2023
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 140 g CO2/km
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie van de tekst en om tijdig concrete en haalbare doelen te hebben.

Amendement 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 120 g CO2/km
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
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geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

Or. en

Motivering

Een doelstelling van 125 g CO2/km in 2020 is nodig om de KMO’s te ondersteunen. Dit doel 
zou leiden tot een zuiniger brandstofverbruik voor de consumenten en een brandstofbesparing 
van ongeveer € 2 100, zelfs als wordt uitgegaan van een vrij sterke prijsverhoging: volgens de 
effectbeoordeling zouden de consumenten er netto baat bij hebben, zouden er geen negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid optreden en zouden de autoverkopen niet significant 
dalen.

Amendement 196
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. da

Amendement 197
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 135 g CO2/km

- vast te stellen aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om uiterlijk in 2020 
op kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 130 g CO2/km
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te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling; en

Or. en

Motivering

Deze wetgeving is goed voor de maatschappij omdat zij leidt tot brandstofbesparing. Veel 
lidstaten hebben zojuist de brandstofaccijnzen verhoogd als gevolg van de financiële crisis en 
andere lidstaten zullen dat naar verwachting ook doen. Een zinvolle langetermijndoelstelling 
is ook noodzakelijk om te voldoen aan onze klimaatverplichtingen van een CO2-reductie met 
80-95% in 2050. Dit strookt tevens met het actieplan van de Commissie voor energie-
efficiëntie, daar de wetgeving tot grotere energie-efficiëntie in het vervoer zou leiden.

Amendement 198
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Gezien de langere ontwikkelings- en productiecycli die nodig zijn, is een doelstelling van 135 
g CO2/km niet realistisch binnen het voorgestelde tijdschema. 160 g CO2/km is een ambitieuze 
maar haalbare doelstelling. 
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Amendement 199
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Gezien de langere ontwikkelings- en productiecycli die nodig zijn, is een doelstelling van 135 
g CO2/km niet realistisch binnen het voorgestelde tijdschema. 160 g CO2/km is een ambitieuze 
maar haalbare doelstelling. 

Amendement 200
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 de evaluatie en de bijgaande 
effectbeoordeling, waarin het totale effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren wordt beoordeeld, zal 
de Commissie,

Or. en

Motivering

De fabrikanten moeten zekerheid krijgen over hun investering in het jaar 2020.
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Amendement 201
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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;

- gedetailleerde regels voor de wijze van 
uitvoering van de vereisten van deze 
verordening vaststellen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, en die sociaal 
rechtvaardig en duurzaam is; 

Or. en

Motivering

De fabrikanten moeten zekerheid krijgen over hun investering in het jaar 2020.

Amendement 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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.

- aangeven op welke wijze 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 voertuigen waartoe 
de typegoedkeuring is uitgebreid
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, 
mogelijkerwijs ook in deze verordening 
kunnen worden opgenomen als 
langetermijndoelstelling.

Or. en
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Amendement 203
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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.

- aangeven op welke wijze 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 voertuigen waartoe 
de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, 
mogelijkerwijs ook in deze verordening 
kunnen worden opgenomen als 
langetermijndoelstelling.

Or. en

Amendement 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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.

- aangeven op welke wijze 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 voertuigen waartoe 
de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, 
mogelijkerwijs ook in deze verordening 
kunnen worden opgenomen als 
langetermijndoelstelling.

Or. en
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Motivering

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Amendement 205
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Text proposed by the Commission Amendement

- 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.

- aangeven op welke wijze 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 voertuigen waartoe 
de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, 
mogelijkerwijs ook in deze verordening 
kunnen worden opgenomen als 
langetermijndoelstelling.

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling is van belang om ecologische vooruitgang te stimuleren en de 
industrie planningszekerheid te bieden. Lichte bedrijfsvoertuigen hebben een langere 
ontwikkelings- en productiecyclus en de kosten om de CO2-emissie te reduceren zijn daarom 
hoger, wat betekent dat de doelstelling van 135g CO2/km binnen het voorgestelde tijdschema 
niet realistisch is en de detailhandelsprijs met meer dan € 5.000 zou verhogen. De uitbreiding 
van het toepassingsgebeid van de verordening tot voertuigen van de categorieën N2 en M2 is 
niet terecht, daar deze voertuigen meer lijken op zware voertuigen. 



AM\816196NL.doc 21/48 PE441.272v01-00

NL

Amendement 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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.

- aangeven op welke wijze 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 voertuigen waartoe 
de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, 
mogelijkerwijs ook in deze verordening 
kunnen worden opgenomen als 
langetermijndoelstelling.

Or. en

Motivering

De voorgestelde langetermijndoelstelling van 135 g/km is niet realistisch en het is onredelijk 
om een effectbeoordeling op een dergelijk cijfer te baseren. Er moet eerst een uitvoerige 
effectbeoordeling worden uitgevoerd alvorens langetermijndoelstellingen en termijnen 
worden vastgesteld.

Amendement 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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.

- aangeven op welke wijze 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 voertuigen waartoe 
de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, 
mogelijkerwijs ook in deze verordening 
kunnen worden opgenomen als 
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langetermijndoelstelling.

Or. en

Motivering

De voorgestelde langetermijndoelstelling is niet realistisch. Het is nodig een uitvoerige 
effectbeoordeling uit te voeren alvorens langetermijnwaarden en termijnen worden 
vastgesteld.

De mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot voertuigen van de 
categorieën N2 en M2 is een fundamentele wijziging van de verordening. Voertuigen van de 
categorieën N2 en M2 lijken veel meer op zware voertuigen, d.w.z. zelfs voertuigen met een 
referentiemassa van onder de 2 610 kg hebben een bruto voertuigmassa van wel 5-6 ton. De 
uitbreiding tot deze categorieën voertuigen zou grote gevolgen hebben voor deze voertuigen 
en kan daarom alleen als langetermijndoel worden gezien.

Amendement 208
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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.

- een voorstel indienen om 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 voertuigen waartoe 
de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007, ook in 
deze verordening op te nemen.

Or. de

Motivering

Alvorens de nieuwe doelstelling van 150 g CO2/km definitief vast te stellen moet de 
haalbaarheid ervan worden nagetrokken volgens de in artikel 12, lid 4, neergelegde 
modaliteiten.  Aangezien het mogelijk is dat hierdoor een andere doelstelling wordt 
vastgesteld, kunnen de daaruit voortvloeiende veranderingen in dit stadium niet als “niet 
essentieel” worden aangemerkt. Hiervoor is een wetgevingsprocedure vereist, in het kader 
waarvan de Commissie dienovereenkomstige voorstellen bij het Europees Parlement en de 
Raad moet indienen.
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Amendement 209
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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.

een voorstel indienen om 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 op te nemen.

Or. en

Amendement 210
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. de

Motivering

Alvorens de nieuwe doelstelling van 150 g CO2/km definitief vast te stellen moet de 
haalbaarheid ervan worden nagetrokken volgens de in artikel 12, lid 4, neergelegde 
modaliteiten.  Aangezien het mogelijk is dat hierdoor een andere doelstelling wordt 
vastgesteld, kunnen de daaruit voortvloeiende veranderingen in dit stadium niet als “niet 
essentieel” worden aangemerkt. Hiervoor is een wetgevingsprocedure vereist, in het kader 
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waarvan de Commissie dienovereenkomstige voorstellen bij het Europees Parlement en de 
Raad moet indienen.

Amendement 211
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 213
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.
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Amendement 215
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling is van belang om ecologische vooruitgang te stimuleren en de 
industrie planningszekerheid te bieden. Lichte bedrijfsvoertuigen hebben een langere 
ontwikkelings- en productiecyclus en de kosten om de CO2-emissie te reduceren zijn daarom 
hoger, wat betekent dat de doelstelling van 135 g CO2/km binnen het voorgestelde tijdschema 
niet realistisch is en de detailhandelsprijs met meer dan € 5.000 zou verhogen. De uitbreiding 
van het toepassingsgebeid van de verordening tot voertuigen van de categorieën N2 en M2 is 
niet terecht, daar deze voertuigen meer lijken op zware voertuigen. 

Amendement 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde langetermijndoelstelling van 135 g/km is niet realistisch en het is onredelijk 
om een effectbeoordeling op een dergelijk cijfer te baseren. Er moet eerst een uitvoerige 
effectbeoordeling worden uitgevoerd alvorens langetermijndoelstellingen en termijnen 
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worden vastgesteld.

Amendement 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde langetermijndoelstelling is niet realistisch. Het is nodig een uitvoerige 
effectbeoordeling uit te voeren alvorens langetermijnwaarden en termijnen worden 
vastgesteld.

De mogelijke uitbreiding van het toepassinsgebied van de verordening tot voertuigen van de 
categorieën N2 en M2 is een fundamentele wijziging van de verordening. Voertuigen van de 
categorieën N2 en M2 lijken veel meer op zware voertuigen, d.w.z. zelfs voertuigen met een 
referentiemassa van onder de 2 610 kg hebben een bruto voertuigmassa van wel 5-6 ton. De 
uitbreiding tot deze categorieën voertuigen zou grote gevolgen hebben voor deze voertuigen 
en kan daarom alleen als langetermijndoel worden gezien.

Amendement 218
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing, mits 
de procedure verenigbaar blijft met de 
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gewijzigde Verdragen.

Or. en

Motivering

De fabrikanten moeten zekerheid krijgen over hun investering in het jaar 2020.

Amendement 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 1 januari 2018 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 2025 
op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 145 
g CO2/km te halen; en
- vast te stellen hoe die doelstellingen 
moeten 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,
- 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.
De Europese Commissie legt een voorstel 
voor aan het Europees Parlement en de 
Europese Raad over de maatregelen, die 
bedoeld zijn om essentiële onderdelen van 
deze verordening te wijzigen.
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Or. en

Motivering

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Amendement 220
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 1 januari 2018 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 2025 
op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 145 
g CO2/km te halen; en
- vast te stellen hoe die doelstellingen 
moeten 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,
- een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
concurrentiestandpunt, en die sociaal 
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rechtvaardig en duurzaam is.
De Europese Commissie legt een voorstel 
voor aan het Europees Parlement en de 
Europese Raad over de maatregelen, die 
bedoeld zijn om essentiële onderdelen van 
deze verordening te wijzigen.

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling is van belang om ecologische vooruitgang te stimuleren en de 
industrie planningszekerheid te bieden. Lichte bedrijfsvoertuigen hebben een langere 
ontwikkelings- en productiecyclus en de kosten om de CO2-emissie te reduceren zijn daarom 
hoger, wat betekent dat de doelstelling van 135 g CO2/km binnen het voorgestelde tijdschema 
niet realistisch is en de detailhandelsprijs met meer dan € 5.000 zou verhogen. Bovendien zou 
een doelstelling van 160 g/km (zie de effectbeoordeling van DG ENVI) leiden tot een 
gemiddelde prijsstijging voor de consument van € 3800 per voertuig.

Amendement 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 1 januari 2018 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 2025 
op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 145 
g CO2/km te halen; en
- vast te stellen hoe die doelstellingen 
moeten 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, 
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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.
De Europese Commissie legt een voorstel 
voor aan het Europees Parlement en de 
Europese Raad over de maatregelen, die 
bedoeld zijn om essentiële onderdelen van 
deze verordening te wijzigen.

Or. en

Amendement 222
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 1 januari 2018 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 2025 
op kostenefficiënte wijze een 
langetermijndoelstelling van 145 
g CO2/km te halen; en
- vast te stellen hoe die doelstellingen 
moeten 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,
- een voorstel indienen om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
zo neutraal mogelijk is vanuit 
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concurrentiestandpunt, en die sociaal 
rechtvaardig en duurzaam is.

Or. en

Amendement 223
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 224
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

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

Or. fr

Amendement 225
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. fr

Amendement 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 voert de Commissie 
een procedure in om representatieve 
waarden voor de CO2-emissies en de 
massa van voltooide voertuigen te 
verkrijgen voor monitoringdoeleinden.

Or. en
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Motivering

Het moet de verantwoordelijkheid van de Commissie zijn om met een goede oplossing te 
komen voordat het wetgevingsvoorstel wordt aangenomen. Het Commissievoorstel voorziet in 
naleving van de CO2-doelstelling vanaf 2014. Voltooide voertuigen maken ca. 15-16% van de 
totale markt voor lichte bedrijfsvoertuigen uit. Vanwege het grote marktaandeel en de nog 
onbekende gevolgen voor het OEM-wagenpark moet er zo spoedig mogelijk een passende 
procedure worden vastgesteld om representatieve waarden van de CO2-emissies en de massa 
van voltooide voertuigen te verkrijgen.

Amendement 227
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 voert de Commissie 
een procedure in om representatieve 
waarden voor de CO2-emissies en de 
massa van voltooide voertuigen te 
verkrijgen voor monitoringdoeleinden.

Or. en

Motivering

Het moet de verantwoordelijkheid van de Commissie zijn om met een goede oplossing te 
komen voordat het wetgevingsvoorstel wordt aangenomen. Het Commissievoorstel voorziet in 
naleving van de CO2-doelstelling vanaf 2014. Voltooide voertuigen maken ca. 15-16% van de 
totale markt voor lichte bedrijfsvoertuigen uit. Vanwege het grote marktaandeel en de nog 
onbekende gevolgen voor het OEM-wagenpark moet er zo spoedig mogelijk een passende 
procedure worden vastgesteld om representatieve waarden van de CO2-emissies en de massa 
van voltooide voertuigen te verkrijgen.
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Amendement 228
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 voert de Commissie 
een procedure in om representatieve 
waarden voor de CO2-emissies en de 
massa van voltooide voertuigen te 
verkrijgen voor monitoringdoeleinden.

Or. en

Amendement 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 voert de Commissie 
een procedure in om representatieve 
waarden voor de CO2-emissies en de 
massa van voltooide voertuigen te 
verkrijgen voor monitoringdoeleinden.

Or. en

Motivering

Het moet de verantwoordelijkheid van de COM zijn om met een goede oplossing te komen 
voordat het wetgevingsvoorstel wordt aangenomen. Het Commissievoorstel voorziet in 
naleving van de CO2-doelstelling vanaf 2014. Voltooide voertuigen maken ca. 15-16% van de 
totale markt voor lichte bedrijfsvoertuigen uit. Vanwege het grote marktaandeel en de nog 
onbekende gevolgen voor het OEM-wagenpark moet er zo spoedig mogelijk een passende 
procedure worden vastgesteld om representatieve waarden van de CO2-emissies en de massa 
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van voltooide voertuigen te verkrijgen.

Amendement 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 voert de Commissie 
een procedure in om representatieve 
waarden voor de CO2-emissies en de 
massa van voltooide voertuigen te 
verkrijgen voor monitoringdoeleinden.

Or. en

Amendement 231
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 voert de Commissie 
een procedure in om representatieve 
waarden voor de CO2-emissies en de 
massa van voltooide voertuigen te 
verkrijgen voor monitoringdoeleinden.

Or. en



AM\816196NL.doc 37/48 PE441.272v01-00

NL

Amendement 232
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 in voor een methode voor het 
vaststellen van de specifieke CO2-emissies 
van voltooide voertuigen.

Or. en

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 daarom aangedrongen op de uitwerking van een andere 
methode. Vanwege het grote marktaandeel moet er zo spoedig mogelijk een passende 
procedure worden vastgesteld om representatieve waarden van de CO2-emissies en de massa 
van voltooide voertuigen te verkrijgen.

Amendement 233
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. de
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Motivering

De Commissie heeft reeds in een werkdocument betoogt dat de in het voorstel voor een 
verordening genoemde methode voor het vaststellen van de specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen niet geschikt is en zij moet dan ook zo spoedig mogelijk een procedure 
voor de herziening daarvan voorstellen.

Amendement 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

(b) Vanaf 2018:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 12, lid 1, 
vastgestelde waarde
a = 0,093

Or. en
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Motivering

De woordvoerder van de Commissie voert aan dat een toename van de massa bij lichte 
bedrijfsvoertuigen veel minder waarschijnlijk is dan bij personenauto’s, omdat een toename 
van de gemiddelde massa de kosten om aan de doelstelling te voldoen aanzienlijk verhoogt.

Bovendien zou het corrigeren van de massa in 2018 en om de drie jaar daarna betekenen dat 
de doelstelling herhaaldelijk zou worden aangepast, wat niet strookt met de 
voorbereidingstijd die bestelwagenfabrikanten nodig hebben. Er hoeft dus geen rekening 
gehouden te worden met de autonome massatoename.

Amendement 235
Paul Rübig

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:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) Vanaf 2018:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 12, lid 1, 
vastgestelde waarde
a = 0,093
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Or. en

Motivering

De woordvoerder van de Commissie voert aan dat een toename van de massa bij lichte 
bedrijfsvoertuigen veel minder waarschijnlijk is dan bij personenauto’s, omdat een toename 
van de gemiddelde massa de kosten om aan de doelstelling te voldoen aanzienlijk verhoogt.

Bovendien zou het corrigeren van de massa in 2018 en om de drie jaar daarna betekenen dat 
de doelstelling herhaaldelijk zou worden aangepast, wat niet strookt met de 
voorbereidingstijd die bestelwagenfabrikanten nodig hebben. Er hoeft dus geen rekening 
gehouden te worden met de autonome massatoename.

Amendement 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

(b) Vanaf 2018:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 12, lid 1, 
vastgestelde waarde
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a = 0,093

Or. en

Motivering

Wijziging van de uitvoeringstermijn en geleidelijke invoering van de doelstelling van 175 
g/km overeenkomstig het amendement op artikel 4.

De voorgestelde langetermijndoelstelling van 135 g/km is volkomen onrealistisch binnen de 
gestelde termijn. Er moet eerst een uitvoerige effectbeoordeling worden uitgevoerd alvorens 
langetermijndoelstellingen en termijnen worden vastgesteld. Zie het amendement op artikel 1.

Amendement 237
Rebecca Harms

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 indicatieve 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 2014 tot en met 2017:

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

indicatieve specifieke CO2-emissies = 165
+ 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 2018:

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

indicatieve specifieke CO2-emissies = 165
+ 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
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a = 0,093 a = 0,093

(c) Vanaf 2020:
indicatieve specifieke CO2-emissies = 125 
+ a × (M – M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 12, lid 1, 
vastgestelde waarde
a = de overeenkomstig artikel 12, lid 4, 
vastgestelde waarde

Or. en

Motivering

Om de veiligheid van de investeringen te vergroten moet rechtszekerheid bestaan over de 
langetermijndoelstelling voor 2020.

Amendement 238
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) van 2014 tot en met 2017: (a) vanaf 2015:

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met de tekst van de corresponderende artikelen.
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Amendement 239
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Vanaf 2018: Schrappen
indicatieve specifieke CO2-emissies = 175 
+ a × (M – M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 12, lid 1, 
vastgestelde waarde
a = 0,093

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie van de tekst.

Amendement 240
Paul Rübig

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

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

Or. en

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 242
Marian-Jean Marinescu

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

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

Or. en
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Amendement 243
Paul Rübig

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:

Or. en

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 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

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.
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Amendement 245
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Amendement 246
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de specifieke CO2-emissies; (ii) de specifieke CO2-emissies en het deel 
van de emissiereductie tengevolge van 
innoverende technologieën 
overeenkomstig artikel 11.

Or. en

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.
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Amendement 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de specifieke CO2-emissies; (ii) de specifieke CO2-emissies en het deel 
van de emissiereductie tengevolge van 
innoverende technologieën 
overeenkomstig artikel 11.

Or. en

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 248
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de specifieke CO2-emissies; (ii) de specifieke CO2-emissies en het deel 
van de emissiereductie tengevolge van 
innoverende technologieën
overeenkomstig artikel 11.

Or. en

Amendement 249
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de specifieke CO2-emissies; (ii) de specifieke CO2-emissies en het deel 
van de emissiereductie tengevolge van 
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innoverende technologieën 
overeenkomstig artikel 11.

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie van de tekst.

Amendement 250
Silvia-Adriana Ţicău

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 
in hetzelfde jaar in de EU ingeschreven 
complete voertuigen van hetzelfde 
voertuigtype als het incomplete voertuig 
waarop het voltooide voertuig is 
gebaseerd, waarbij “voertuigtype” wordt 
gedefinieerd overeenkomstig artikel 3 van 
Richtlijn 2007/46/EG. Wanneer er meer 
dan drie verschillende waarden van de 
specifieke emissies van alle complete 
voertuigen zijn, wordt de tweede hoogste 
waarde gebruikt.

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie.


