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Amendement 32
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 192, lid 1,

Or. en

Motivering

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

Amendement 33
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De emissies van de sector die niet 
aan de emissiehandelsregeling (ETS) 
deelneemt, moeten eveneens met 10% 
worden teruggedrongen en uit de laatste 
bevindingen van het Europees 
Milieuagentschap blijkt dat de emissies 
van het vervoer blijven stijgen en 
daardoor de emissiereducties van andere 
sectoren ondermijnen.

Or. en

Motivering

Het Europees Milieuagentschap heeft onlangs zijn meest recente TERM-verslag gepubliceerd, 
waaruit blijkt dat de vervoersemissies blijven stijgen, wat een probleem vormt voor de 
klimaatdoelen van de EU.
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Amendement 34
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De Commissie heeft een herziening 
van de strategie voor duurzame 
ontwikkeling voltooid waarbij de nadruk 
lag op de belangrijkste problemen voor 
een duurzame ontwikkeling, zoals het 
vervoer, de klimaatverandering, de 
volksgezondheid en de energiebesparing. 
Deze problemen houden onderling 
allemaal verband en kunnen met 
maatregelen voor de energie-efficiëntie 
van het vervoer worden aangepakt.

Or. en

Motivering

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

Amendement 35
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 36
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De totale gevolgen van het toenemende wegvervoer moeten uitgebreider worden beschreven. 
Het wegvervoer heeft verscheidene nadelige gevolgen voor de maatschappij, waaronder 
ongevallen en andere ziektekosten veroorzaakt door luchtverontreiniging en geluidsoverlast, 
maar ook klimaatverandering door de uitstoot door voertuigen van broeikasgassen en 
natuurlijk files.

Amendement 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In die mededelingen werd een 
geïntegreerde aanpak voorgesteld om de 
communautaire doelstelling van gemiddeld 
120 g CO2/km voor nieuwe in de 
Gemeenschap ingeschreven personenauto's 
tegen 2012 te halen door de nadruk te 
leggen op een verplichte vermindering van 
de CO2-emissies van nieuwe auto's tot 
gemiddeld 130 g CO2/km dankzij 
verbeteringen van de motortechnologie, en 

(5) In die mededelingen werd een 
geïntegreerde aanpak voorgesteld om de 
communautaire doelstelling van gemiddeld 
120 g CO2/km voor nieuwe in de 
Gemeenschap ingeschreven personenauto's 
tegen 2012 te halen door de nadruk te 
leggen op een verplichte vermindering van 
de CO2-emissies van nieuwe auto's tot 
gemiddeld 130 g CO2/km dankzij 
verbeteringen van de motortechnologie, en 
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een aanvullende vermindering van 10 g 
CO2/km, of gelijkwaardig indien technisch 
noodzakelijk, door andere technologische 
verbeteringen, zoals een verbetering van de 
brandstofefficiëntie van lichte 
bedrijfsvoertuigen.

een aanvullende vermindering van 10 g 
CO2/km, of gelijkwaardig indien technisch 
noodzakelijk, door andere technologische 
verbeteringen, zoals een verbetering van de 
brandstofefficiëntie, waarvan de montage 
ook moet worden overwogen voor andere 
voertuigtypen, waaronder lichte en zware 
bedrijfsvoertuigen en bussen.

Or. en

Motivering

Zoals in overweging 16 van Verordening (EG) 661/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de algemene veiligheid van motorvoertuigen duidelijk wordt verklaard, 
moet de Europese Commissie onderzoeken of het haalbaar is de verplichte installatie van 
enkele beschikbare geavanceerde technologieën uit te breiden naar andere 
voertuigcategorieën, waaronder ook lichte en zware bedrijfsvoertuigen en bussen.

Amendement 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Wanneer er technische 
specificaties of gegevens over het 
energieverbruik of de prijs worden 
vermeld, dient reclame voor voertuigen 
die vallen onder deze wetgeving 
eindgebruikers de nodige informatie te 
verschaffen over het rendement van het 
voertuig.

Or. en

Motivering

Het is van het allergrootste belang dat klanten, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen, informatie ontvangen over het rendement van de lichte bedrijfsvoertuigen die 
ze willen aanschaffen. Deze formulering berust op de voor de herziening van de energie-
etiketteringsrichtlijn overeengekomen tekst, met toevoeging van technische specificaties, die 
in reclame voor lichte bedrijfsvoertuigen vaak vermeld worden.
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Amendement 39
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Gezien de zeer hoge onderzoeks-, 
ontwikkelings- en productiekosten per 
eenheid van de vroege generaties 
technologieën voor voertuigen met zeer 
lage CO2-uitstoot die na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
de markt zullen worden gebracht, beoogt 
deze verordening de invoering op de 
Gemeenschapsmarkt van voertuigen met 
uitzonderlijk lage CO2-uitstoot in de eerste 
stadia van hun commercialisering op 
voorlopige basis te bespoedigen en te 
faciliteren.

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 

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

worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2018
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming met het amendement op artikel 4. Er is een langere introductietijd en 
overgangsperiode nodig vanwege de langere ontwikkelings- en productiecycli van lichte 
bedrijfsvoertuigen in vergelijking met personenauto's.

Amendement 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2018
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
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overgangsperiode. overgangsperiode.

Or. en

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De fabrikanten moeten de flexibiliteit 
krijgen om te beslissen hoe zij de 
doelstellingen van deze verordening zullen 
verwezenlijken en moeten de mogelijkheid 
krijgen om met de gemiddelde CO2-
emissies van hun vloot nieuwe voertuigen 
aan de reductiedoelstelling te voldoen in 
plaats van met elke individueel voertuig. 
Zij moeten er met andere woorden voor 
zorgen dat de gemiddelde specifieke 
emissie van al hun nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap 
worden ingeschreven niet hoger ligt dan 
het gemiddelde van de 
emissiedoelstellingen voor die voertuigen. 
Deze bepaling moet tussen 2015 en 2018
geleidelijk worden ingevoerd om de 
overgang te vergemakkelijken. Dit spoort 
met de in Verordening 443/2009 
vastgestelde termijnen en duur van de 
overgangsperiode.

Or. en
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Amendement 43
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de communautaire strategie ter 
beperking van de CO2-emissies van 
personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen is een geïntegreerde 
benadering vastgesteld om de 
communautaire doelstelling van 120 g 
CO2/km tegen 2012 te verwezenlijken, en 
is ook op langere termijn een visie op 
verdere emissiebeperkingen uiteengezet. 
Verordening (EG) nr. 443/2009 
onderschrijft deze langetermijnvisie door 
een doelstelling van gemiddeld 95 g 
CO2/km voor nieuwe auto's vast te stellen. 
Om de samenhang met die benadering te 
garanderen en de auto-industrie 
planningszekerheid te bieden, moet een 
langetermijndoelstelling voor specifieke 
CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen 
in 2020 worden vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling is belangrijk om de vooruitgang op milieugebied te stimuleren 
en om de industrie planningszekerheid te bieden. Lichte bedrijfsvoertuigen hebben te maken 
met langere ontwikkelings- en productiecycli en derhalve met hogere kosten voor de CO2-
reductie, zodat het doel van 135 g/km binnen de voorgestelde termijn realistisch niet haalbaar 
is en een verkoopprijsverhoging van ruim 5 000 EUR meebrengt. Ook zou een doel van 160 
g/km (zie de effectbeoordeling van het DG ENV) resulteren in een gemiddelde 
verkoopprijsverhoging van 3 800 EUR per voertuig.
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Amendement 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de communautaire strategie ter 
beperking van de CO2-emissies van 
personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen is een geïntegreerde 
benadering vastgesteld om de 
communautaire doelstelling van 120 g 
CO2/km tegen 2012 te verwezenlijken, en 
is ook op langere termijn een visie op 
verdere emissiebeperkingen uiteengezet. 
Verordening (EG) nr. 443/2009 
onderschrijft deze langetermijnvisie door 
een doelstelling van gemiddeld 95 g 
CO2/km voor nieuwe auto's vast te stellen. 
Om de samenhang met die benadering te 
garanderen en de auto-industrie 
planningszekerheid te bieden, moet een 
langetermijndoelstelling voor specifieke 
CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen 
in 2020 worden vastgesteld.

Schrappen

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 is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).
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Amendement 45
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2015 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies 
zijn gelijk aan 480 EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in 
vergelijking 15 EUR/t betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 
100 EUR/t; de richtlijn inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 
30 – 40 EUR/t (externe kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).
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Amendement 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Of de fabrikanten voldoen aan de 
doelstellingen van deze verordening, moet 
op communautair niveau worden 
beoordeeld. Fabrikanten met hogere 
gemiddelde specifieke CO2-emissies dan 
die welke uit hoofde van deze verordening 
zijn toegestaan, moeten vanaf 1 januari 
2015 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de algemene begroting van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies 
zijn gelijk aan 480 EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in 
vergelijking 15 EUR/t betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 
100 EUR/t; de richtlijn inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 
30 – 40 EUR/t (externe kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).
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Amendement 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld voor lichte bedrijfsvoertuigen en 
toegepast in de verordening inzake personenauto's, staan helemaal niet in verhouding tot en 
zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie bijzonder 
schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. De huidige bijdrage voor overtollige emissies is gelijk aan 480 EUR/t in 
2015, terwijl voor de EU-ETS uit een vergelijking met andere sectoren blijkt: 15 EUR/t; 
aanvullende ETS-boete: 100 EUR/t (bij niet-naleving); en de richtlijn inzake groene 
overheidsopdrachten: 30 – 40 EUR/t (externe kosten tijdens de volledige levensduur voor 
CO2).
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Amendement 48
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit uitstel is noodzakelijk, aangezien de aanpassing aan toekomstige eisen bij dit type 
voertuigen meer tijd vergt.

Amendement 49
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 50
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De positieve gevolgen van 
snelheidsbegrenzers voor het milieu en 
het energieverbruik, de slijtage van motor 
en banden, de geluidsoverlast, alsmede de 
hogere verkeersveiligheid zullen veel 
groter worden als deze apparaten 
algemeen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Hoge snelheid is in heel Europa een factor die in belangrijke mate bijdraagt aan fatale 
verkeersongevallen. De sprong naar een hogere snelheid in het wegvervoer heeft niet alleen 
tot een hogere vraag geleid, maar ook tot meer brandstofverbruik, CO2-uitstoot, 
geluidsoverlast en een druk op de veiligheid. Snelheidsbegrenzers leveren derhalve zowel uit 
milieu- en economisch als uit veiligheidsoogpunt voordelen op.
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Amendement 51
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De positieve gevolgen van 
snelheidsbegrenzers voor het milieu en 
het energieverbruik, de slijtage van motor 
en banden, alsmede de verkeersveiligheid 
zullen veel groter worden als deze 
apparaten algemeen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Hoge snelheid is in heel Europa de belangrijkste factor die bijdraagt aan fatale 
verkeersongevallen. De sprong naar een hogere snelheid in het wegvervoer heeft niet alleen 
tot een hogere vraag geleid, maar ook tot meer brandstofverbruik en CO2-uitstoot, en een 
druk op de veiligheid. Snelheidsbegrenzers leveren derhalve zowel uit milieu- als 
veiligheidsoogpunt voordelen op.

Amendement 52
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De positieve gevolgen van 
snelheidsbegrenzers voor het milieu en 
het energieverbruik, de slijtage van motor 
en banden, en de verkeersveiligheid zullen 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen in deze verordening,

Or. en

Motivering

Intelligente snelheidsbegrenzers hebben zowel directe als indirecte gevolgen voor het 
brandstofverbruik. Een direct gevolg is het geringere brandstofverbruik doordat er langzamer 
wordt gereden. Een indirect gevolg is dat het begrenzen van de maximumsnelheden een 
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nauwkeurige optimalisatie van de aandrijflijnen voor die specifieke snelheden mogelijk 
maakt, wat de uitstoot nog verder kan verlagen. De CO2-uitstoot neemt in dynamische 
verkeerssituaties (stoppen en rijden) en met snelheden boven de 120 km per uur sterk toe. De 
met een intelligente snelheidsbegrenzer maximaal te realiseren CO2-reductie wordt geschat 
op circa 15%.

Amendement 53
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Door de verplichte installatie van snelheidsbegrenzers kan geen verdere CO2-reductie 
worden gerealiseerd: lichte bedrijfsvoertuigen worden in de MVEG-cyclus getest tot een 
maximumsnelheid van 120 km per uur, de in de meeste EU-landen toegestane 
maximumsnelheid. Lichte bedrijfsvoertuigen rijden met name in steden en op het platteland, 
waar de meeste ongelukken gebeuren. In die gebieden geldt een maximale snelheid.
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Amendement 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.
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Amendement 55
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 56
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De snelheid van wegvoertuigen heeft 
een grote invloed op hun brandstofverbruik 
en CO2-emissies. Aangezien de snelheid 
van lichte bedrijfsvoertuigen niet is 
begrensd, is het mogelijk dat topsnelheid 
een concurrentiefactor wordt, hetgeen tot te 
grote motoren en de daarmee 
samenhangende inefficiëntie in tragere 
gebruiksomstandigheden kan leiden. 
Daarom moet worden nagegaan of het 

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

Richtlijn 92/6/EEG van de Raad 
betreffende de installatie en het gebruik, in 
de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers 
in bepaalde categorieën motorvoertuigen 
worden uitgebreid tot de onder deze 
verordening vallende lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot vrachtwagens worden lichte bedrijfsvoertuigen momenteel niet met 
snelheidsbegrenzers uitgerust. Snelheidsbegrenzers vormen een zeer rendabele manier om het 
brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast te verminderen en de 
verkeersveiligheid te verhogen. Het toepassingsgebied van Richtlijn 92/6/EEG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 2002/85/EG, moet worden uitgebreid, zodat lichte bedrijfsvoertuigen 
ook onder de bepalingen van deze richtlijn vallen.

Amendement 57
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 58
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 165 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan.

Or. en

Motivering

Om het potentieel voor CO2-emissiereducties met negatieve kosten dichter te benaderen, moet 
het doel voor 2014 worden gesteld op 165 g CO2/km.

Amendement 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km 

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 160 g/km 
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mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

Or. en

Motivering

Teneinde kleine ondernemingen te helpen en de brandstofkosten voor consumenten en 
voertuigbezitters te drukken, moet de doelwaarde van deze verordening worden vastgesteld 
op 160 g CO2/km in 2016. Uit de verordening inzake de CO2-emissies van auto's blijkt dat er 
veel eerder een lager brandstofverbruik is bereikt dan in eerste instantie werd verwacht. 
Daarom moet een niveau van 160 g CO2/km in 2016 haalbaar zijn. Het is ook beter om de 
termijnen in deze verordening en die inzake de CO2-emissies van auto's te harmoniseren.

Amendement 60
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 160 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

Or. en
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Motivering

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Amendement 61
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 160 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

Or. en

Motivering

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission's proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.
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Amendement 62
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 175 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

1. In deze verordening worden 
prestatievereisten inzake CO2-emissies van 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld. In deze verordening is 
vastgesteld dat de gemiddelde CO2-
emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen hoogstens 160 g/km 
mogen bedragen; deze doelstelling moet 
worden bereikt door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en door innoverende 
technologieën.

Or. da

Amendement 63
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In de voorwaarden die staan 
beschreven in artikel 12 is voor in de Unie
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen een latere doelstelling 
vastgesteld die vanaf 2020 van toepassing 
is. 

Or. fr
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Amendement 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies voor de nieuwe vloot lichte 
bedrijfsvoertuigen overeenkomstig artikel 
12, lid 4, vanaf 2020 160 g CO2/km 
bedraagt.

In deze verordening is voor de nieuwe 
vloot lichte bedrijfsvoertuigen 
overeenkomstig artikel 12, lid 5, een 
doelstelling voor de gemiddelde emissies 
van 145 g CO2/km vanaf 2025 vastgesteld.

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 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Amendement 65
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 

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

bedrijfsvoertuigen overeenkomstig artikel 
12, lid 4, vanaf 2020 160 g CO2/km 
bedraagt.

In deze verordening is voor de nieuwe 
vloot lichte bedrijfsvoertuigen 
overeenkomstig artikel 12, lid 5, een 
doelstelling voor de gemiddelde emissies 
van 145 g CO2/km vanaf 2025 vastgesteld.

Or. en

Amendement 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies voor de nieuwe vloot lichte 
bedrijfsvoertuigen overeenkomstig artikel 
12, lid 4, vanaf 2020 160 g CO2/km 
bedraagt.

In deze verordening is voor de nieuwe 
vloot lichte bedrijfsvoertuigen 
overeenkomstig artikel 12, lid 5, een 
doelstelling voor de gemiddelde emissies 
van 145 g CO2/km vanaf 2025 vastgesteld.

Or. en

Amendement 67
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 

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

Gemeenschap ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 125 g
CO2/km bedraagt, op grond van 
verbeteringen in de voertuigtechnologie, 
zoals gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Een doelstelling van 125 g/km vanaf 2020 is technisch en economisch haalbaar en levert de 
consument een netto brandstofbesparing op.

Amendement 68
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 150 g
CO2/km bedraagt, met dien verstande dat 
de Commissie in het kader van de 
evaluatie als bedoeld in artikel 12, lid 4 de 
haalbaarheid van deze doelstelling 
bevestigd heeft.

Or. de

Motivering

Op grond van de langere productcyclus bij lichte bedrijfsvoertuigen lijkt een doelstelling van 
135 g CO2/km per 2020 niet haalbaar. De aangepaste doelstelling van 150 g CO2/km wordt 
pas definitief vastgelegd nadat de haalbaarheid ervan beoordeeld is volgens het in artikel 12, 
lid 4 bepaalde.
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Amendement 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2025 145 g
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling is belangrijk om de vooruitgang op milieugebied te stimuleren 
en om de industrie planningszekerheid te bieden. De voorgestelde langetermijndoelstelling 
van 135 g/km in 2020 is echter onrealistisch binnen de voorziene termijn en vereist een veel
hogere jaarlijkse CO2-reductie dan voor personenauto's, ondanks de hogere kosten voor 
verlaging van de CO2-uitstoot van lichte bedrijfsvoertuigen.

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2023 140 g
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

De doelstelling moet tastbaar en in een aanvaardbare periode haalbaar zijn, zodat de 
industrie de gelegenheid krijgt tot tijdige aanpassing van de productielijnen.
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Amendement 71
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 150 g
CO2/km bedraagt, indien de Commissie, 
zoals bepaald in artikel 12, lid 4, de 
haalbaarheid van deze doelwaarde in 
haar evaluatie bevestigt.

Or. en

Amendement 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 125 g
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

Een doelstelling van 125 g/km vanaf 2020 is noodzakelijk ter ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen. Dat leidt tot een zuiniger brandstofverbruik voor de 
voertuiggebruikers en tot brandstofbesparingen ter waarde van circa 2 100 EUR, zelfs 
wanneer er van een relatief hoge prijsstijging wordt uitgegaan: volgens de effectbeoordeling 
leidt dit tot een netto voordeel voor de consument, heeft het geen negatief effect op de 
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werkgelegenheid en heeft het geen grote daling in de voertuigverkoop tot gevolg.

Amendement 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 125 g
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

Een doelstelling van 125 g CO2/km vanaf 2020 zou een vermindering van 38% betekenen in 
vergelijking met de huidige niveaus. Dat sluit beter aan op het niveau van de reducties bij 
auto's, waarvoor de doelstelling vanaf 2020 een reductie van 40% vereist. De technische 
haalbaarheid van een niveau van 125 g CO2/km wordt door de effectbeoordeling van de 
Commissie ondersteund en zendt een sterk signaal uit dat de fabrikanten hun busjesvloot 
moeten vernieuwen.

Amendement 74
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 130 g
CO2/km bedraagt.

Or. da
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Amendement 75
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 130 g
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

De wetgeving is vanwege de brandstofbesparing gunstig voor de maatschappij. Veel lidstaten 
hebben als gevolg van de financiële crisis hun accijns op brandstof onlangs verhoogd en de 
verwachting is dat meer lidstaten dat zullen doen. Een zinvolle langetermijndoelstelling is ook 
noodzakelijk om te voldoen aan onze klimaatafspraken ter vermindering van de CO2-uitstoot 
voor 2050 met 80-95%. Deze sluit ook aan op het Actieplan voor energie-efficiëntie van de 
Commissie, aangezien deze wetgeving leidt tot meer energiezuinigheid in het vervoer.

Amendement 76
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 160 g
CO2/km bedraagt.

Or. en
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Motivering

Gezien de benodigde langere ontwikkelings- en productiecycli, is een doelstelling van 135 g 
CO2/km binnen de voorgestelde termijn realistisch niet haalbaar. 160 g CO2/km is een 
ambitieuze doch haalbare doelstelling.

Amendement 77
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 160 g
CO2/km bedraagt.

Or. en

Motivering

Gezien de benodigde langere ontwikkelings- en productiecycli, is een doelstelling van 135 g 
CO2/km binnen de voorgestelde termijn realistisch niet haalbaar. 160 g CO2/km is een 
ambitieuze doch haalbare doelstelling.

Amendement 78
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2020 160 g
CO2/km bedraagt.

Or. en
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Motivering

Gezien de benodigde langere ontwikkelings- en productiecycli, is een doelstelling van 135 g 
CO2/km binnen de voorgestelde termijn realistisch niet haalbaar. 160 g CO2/km is een 
ambitieuze doch haalbare doelstelling.

Amendement 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In deze verordening is ook vastgesteld 
dat de doelstelling voor de gemiddelde 
emissies van in de Gemeenschap 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vanaf 2025 135 g 
CO2/km bedraagt.

Or. it

Motivering

De langetermijndoelstelling van 135g CO2/km is een ambitieuze doelstelling die met de 
huidige technieken moeilijk te realiseren is. Het is noodzakelijk dat er een langere termijn 
wordt vastgesteld om de industrie in staat te stellen zich aan te passen om deze doelstelling te 
kunnen behalen.

Bij de vaststelling van doelstellingen moet er rekening mee worden gehouden dat lichte 
bedrijfsvoertuigen een langere productiecyclus hebben dan auto's en dat de mogelijkheden 
om de emissie van lichte bedrijfsvoertuigen terug te brengen, zeer beperkt zijn.

Amendement 80
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De voordelen voor het milieu van 
snelheidsbegrenzers en andere 
innoverende maatregelen worden bij de 
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emissieberekeningen meegewogen.

Or. en

Amendement 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

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

Amendement 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie M2, N1 en 
N2, zoals gedefinieerd in bijlage II bij 
Richtlijn 2007/46/EG, met een 
referentiemassa van hoogstens 2 610 kg, en 
op voertuigen waartoe de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, lid 
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Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").

2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("lichte bedrijfsvoertuigen"), die voor het 
eerst in de Gemeenschap worden 
ingeschreven en niet eerder buiten de 
Gemeenschap zijn ingeschreven ("nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en

Motivering

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, the 
N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Amendement 83
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie N1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij Richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg, en op voertuigen 
waartoe de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ("lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden ingeschreven en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
ingeschreven ("nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen").

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie M2, N1 en 
N2, zoals gedefinieerd in bijlage II bij 
Richtlijn 2007/46/EG, met een 
referentiemassa van hoogstens 2 610 kg, en 
op voertuigen waartoe de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("lichte bedrijfsvoertuigen"), die voor het 
eerst in de Gemeenschap worden 
ingeschreven en niet eerder buiten de 
Gemeenschap zijn ingeschreven ("nieuwe 
lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en
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Motivering

M2- en N2-voertuigen moeten binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen ter 
voorkoming van mazen en stimulansen waardoor voertuigen of markten vanuit categorie N1 
in deze categorieën terechtkomen.

Amendement 84
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op voertuigen die bestemd zijn 
voor export naar landen buiten de interne 
markt van de Unie.

Or. fr

Amendement 85
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Snelheidsbegrenzers en andere 
innoverende maatregelen ter 
vermindering van CO2-emissies worden 
bij de emissieberekening meegewogen;

Or. en
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Amendement 86
Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De Europese Commissie heeft in een werkdocument al aangegeven dat de in het voorstel voor 
een verordening genoemde methode voor het vaststellen van specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen ongeschikt is. Als voertuigen nog verdere productiestadia doorlopen, 
heeft de fabrikant van het basisvoertuig geen enkele mogelijkheid meer om de CO2-emissies 
van dit voltooide voertuig te beïnvloeden.

Amendement 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Toevoeging van de definitie voor overeenstemming met bijlage II, deel B, punt 5 en 6.
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Amendement 88
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Toevoeging van de definitie voor overeenstemming met bijlage II, deel B, punt 5 en 6.
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Amendement 90
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Voor overeenstemming met bijlage II, deel B, punt 5.

Amendement 91
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "compleet voertuig": elk voertuig 
dat niet hoeft te worden voltooid om aan 
de desbetreffende technische eisen van 
Richtlijn 2007/46/EG te voldoen.

Or. en
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Amendement 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "compleet voertuig": elk voertuig 
dat niet hoeft te worden voltooid om aan 
de desbetreffende technische eisen van 
Richtlijn 2007/46/EG te voldoen.

Or. en

Amendement 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "compleet voertuig": elk voertuig 
dat niet hoeft te worden voltooid om aan 
de desbetreffende technische eisen van 
Richtlijn 2007/46/EG te voldoen.

Or. en

Motivering

Complete voertuigen vallen onder het wetsvoorstel en moeten derhalve worden gedefinieerd.

Amendement 94
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "compleet voertuig": elk voertuig 
dat niet hoeft te worden voltooid om aan 
de desbetreffende technische eisen van 
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Richtlijn 2007/46/EG te voldoen.

Or. en

Motivering

Complete voertuigen vallen onder het wetsvoorstel en moeten derhalve worden gedefinieerd.

Amendement 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "compleet voertuig": elk voertuig 
dat niet hoeft te worden voltooid om aan 
de desbetreffende technische eisen van 
Richtlijn 2007/46/EG te voldoen.

Or. en

Motivering

Complete voertuigen vallen onder het wetsvoorstel.

Amendement 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1
januari 2015 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van complete lichte bedrijfsvoertuigen 
ervoor zorgen dat zijn specifieke 
gemiddelde CO2-emissies niet hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
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die afwijking is vastgesteld. die afwijking is vastgesteld.
Om de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van elke fabrikant te bepalen, 
wordt rekening gehouden met de volgende 
percentages van de nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen van elke fabrikant die in 
het jaar in kwestie zijn geregistreerd:

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

– 65% in 2015,
– 75% in 2014, – 75% in 2016,
– 80% in 2015, – 80% in 2017,

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Vanaf 1 januari 2016 worden ook 
voltooide voertuigen opgenomen in de 
vaststelling van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van elke fabrikant.

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendement 97
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
volledig kalenderjaar moet elke fabrikant 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor zorgen 

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

ervoor zorgen dat zijn specifieke 
gemiddelde CO2-emissies niet hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de fabrikant een afwijking 
krachtens artikel 10 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

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

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

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

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

Vanaf 1 januari 2016 worden ook 
voltooide voertuigen opgenomen in de 
vaststelling van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van elke fabrikant.

Or. en

Motivering

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Amendement 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

– 65% in 2015,
– 75% in 2014, – 75% in 2016,
– 80% in 2015, – 80% in 2017,

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Vanaf 1 januari 2016 worden ook 
voltooide voertuigen opgenomen in de 
vaststelling van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van elke fabrikant.

Or. en

Motivering

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
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– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Amendement 99
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

– 65% in 2015,
– 75% in 2014, – 75% in 2016,
– 80% in 2015, – 80% in 2017,

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Vanaf 1 januari 2016 worden ook 
voltooide voertuigen opgenomen in de 
vaststelling van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van elke fabrikant.

Or. en

Amendement 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

– 80% in 2015, – 80% in 2017,
– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.
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Vanaf 1 januari 2016 worden ook 
voltooide voertuigen opgenomen in de 
vaststelling van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van elke fabrikant.

Or. en

Amendement 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

– 75% in 2014, – 75% in 2015,

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

Vanaf 1 januari 2016 worden ook 
voltooide voertuigen opgenomen in de 
vaststelling van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van elke fabrikant.

Or. en
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Motivering

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Amendement 102
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de auto-industrie de tijd te geven voor aanpassing van de productie aan de nieuwe eisen.

Amendement 103
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om de prestaties van elke fabrikant 
overeenkomstig artikel 7 voor de jaren 
2012 en 2013 te beoordelen, wordt een 
niet-bindende gemiddelde 
emissiedoelstelling van 175 g CO2/km 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
gehanteerd.

75% in 2014,
80% in 2015,
100% vanaf 2016.

Or. en

Motivering

Een stapsgewijze aanpak is misleidend voor de burger en is niet in overeenstemming met 
betere wetgeving.

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2014, – 50% in 2015,
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Or. en

Motivering

Het introductieproces moet gedetailleerd genoeg zijn om de aanverwante industrie een helder 
vooruitzicht te geven.

Amendement 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 80% in 2015, – 60% in 2016,

Or. en

Motivering

Het introductieproces moet gedetailleerd genoeg zijn om de aanverwante industrie een helder 
vooruitzicht te geven.

Amendement 106
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 75% in 2017,

Or. en

Motivering

Het introductieproces moet gedetailleerd genoeg zijn om de aanverwante industrie een helder 
vooruitzicht te geven.
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Amendement 107
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 100% vanaf 2016. – 100% vanaf 2018.

Or. en

Motivering

Het introductieproces moet gedetailleerd genoeg zijn om de aanverwante industrie een helder 
vooruitzicht te geven.

Amendement 108
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij voltooide voertuigen hoeft de fabrikant 
slechts de specifieke CO2-emissies van de 
basisvoertuigen aan te geven en zich 
overeenkomstig lid 1 te houden aan de 
emissienormen voor die basisvoertuigen.

Or. de

Motivering

De Europese Commissie heeft in een werkdocument al aangegeven dat de in het voorstel voor 
een verordening genoemde methode voor het vaststellen van specifieke CO2-emissies van 
voltooide voertuigen ongeschikt is. Als voertuigen nog verdere productiestadia doorlopen, 
heeft de fabrikant van het basisvoertuig geen enkele mogelijkheid meer om de CO2-emissies 
van dit voltooide voertuig te beïnvloeden.
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Amendement 109
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, 
– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015, 
– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016.

Or. en

Amendement 110
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Superkrediet Superkrediet en financiële prikkels

Or. en

Motivering

De noodzaak van uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening ter bevordering 
van de vernieuwing van de vloot lichte bedrijfsvoertuigen.
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Amendement 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw licht 
bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50% van hun 
specifieke CO2-doelstelling 
overeenkomstig bijlage I als:

- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, - 2 lichte bedrijfsvoertuigen van 2015 tot 
en met 2025.

- 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
- 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016.

Or. en

Motivering

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendement 112
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw licht 
bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50% van hun 
specifieke CO2-doelstelling 
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overeenkomstig bijlage I als:
- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, - 2 lichte bedrijfsvoertuigen van 2015 tot 

en met 2025.
- 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
- 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016.

Or. en

Amendement 113
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw licht 
bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50% van hun 
specifieke CO2-doelstelling 
overeenkomstig bijlage I als:

- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014, - 2 lichte bedrijfsvoertuigen van 2015 tot 
en met 2025.

- 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
- 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016.

Or. en

Motivering

Superkrediet op grond van een relatief systeem vormt een grotere stimulans voor bredere 
toepassing van nieuwe, revolutionaire, CO2 verminderende technologieën. Fabrikanten 
stoppen veel geld in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe, revolutionaire technologieën 
zonder te weten of die werken. Het hoge risico, de onzekerheid van investeringen door 
fabrikanten en het feit dat deze technologieën in de periode 2020-2025 geen hoge bijdrage 
zullen leveren, vereisen verlenging van de superkredietperiode.
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Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015, – 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2016. – 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2016,

– 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2017,
– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2018.

Or. en

Amendement 115
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen voorzieningen 
voor financiële prikkels treffen voor 
voertuigen in serieproductie die voldoen 
aan deze verordening en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen.
Deze prikkels gelden voor alle nieuwe 
voertuigen die op de markt van een 
lidstaat te koop worden aangeboden en 
voorafgaand aan de in bijlage I 
vastgestelde data ten minste voldoen aan 
de emissiegrenswaarden van bijlage I, en 
ze komen op die data te vervallen.

Or. en
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Motivering

De lidstaten kunnen, ter vernieuwing van de vloot, voorzieningen voor financiële prikkels 
treffen voor voertuigen in serieproductie die voldoen aan deze verordening en de 
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen. Deze prikkels gelden voor alle nieuwe voertuigen die 
op de markt van een lidstaat te koop worden aangeboden en voorafgaand aan de in bijlage I 
vastgestelde data ten minste voldoen aan de emissiegrenswaarden van bijlage I, en ze komen 
op die data te vervallen.

Amendement 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw 
licht bedrijfsvoertuig met specifieke 
emissies die met meer dan 15% uitstijgen 
boven de daarvoor overeenkomstig bijlage 
I vastgestelde specifieke 
emissiedoelstelling als:
- 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
- 2 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015, 
- 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2016.

Or. en

Motivering

Als de wetgeving lichte bedrijfsvoertuigen met zeer weinig uitstoot aanmoedigt, moet deze ook 
lichte bedrijfsvoertuigen met een zeer hoge uitstoot ontmoedigen. Uit een Brits onderzoek 
blijkt dat de emissies met 17% zouden dalen als alle kopers van busjes het meest efficiënte 
voertuig zouden kiezen.
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Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten kunnen financiële 
prikkels toekennen voor modernisering 
van in gebruik zijnde voertuigen en het 
slopen van voertuigen die niet aan de 
verordening voldoen.

Or. en

Amendement 118
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De financiële prikkels van lid 1 
bis en ter stijgen voor elk type voertuig 
niet uit boven de extra kosten van 
aanschaf van de technische voorzieningen 
die nodig zijn om te voldoen aan de in 
bijlage I gespecificeerde emissiegrenzen, 
met inbegrip van de kosten van installatie 
in het voertuig.

Or. en

Amendement 119
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De Commissie wordt tijdig 
ingelicht over plannen tot invoering of 
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wijziging van de in lid 1 bis en ter 
bedoelde financiële prikkels.

Or. en

Amendement 120
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat zijn 
lichte bedrijfsvoertuigen worden uitgerust 
met snelheidsbegrenzers met een 
maximumsnelheid van 110 km/uur. Dit 
telt niet als eco-innovatie.

Or. en

Motivering

Snelheidsbegrenzers vormen een zeer rendabele manier om het brandstofverbruik van lichte 
bedrijfsvoertuigen te verminderen. Daarom worden ze door sommige bedrijven zoals British 
Gas, TNT en Royal Mail al gebruikt. Een snelheidsbegrenzer die is ingesteld op 110 km of 70 
mijl per uur stelt de fabrikanten in staat om tegen veel lagere kosten te voldoen aan de 
reductiedoelstellingen van deze verordening, en het bespaart ook kleine en middelgrote 
ondernemingen geld.
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Amendement 121
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat zijn 
lichte bedrijfsvoertuigen worden uitgerust 
met snelheidsbegrenzers. De lidstaten 
bepalen de maximumsnelheid waarop 
deze worden ingesteld.

Or. en

Motivering

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Amendement 122
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat zijn 
lichte bedrijfsvoertuigen worden uitgerust 
met snelheidsbegrenzers met een 
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maximumsnelheid van 100 km/uur.

Or. en

Amendement 123
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat zijn 
lichte bedrijfsvoertuigen worden uitgerust 
met snelheidsbegrenzers met een 
maximumsnelheid van 100 km/uur.

Or. en

Motivering

Intelligente snelheidsbegrenzers hebben zowel directe als indirecte gevolgen voor het 
brandstofverbruik. Een direct gevolg is het geringere brandstofverbruik doordat er langzamer 
wordt gereden. Een indirect gevolg is dat het begrenzen van de maximumsnelheden een 
nauwkeurige optimalisatie van de aandrijflijnen voor die specifieke snelheden mogelijk 
maakt, wat de uitstoot nog verder kan verlagen. De CO2-uitstoot neemt in dynamische 
verkeerssituaties (stoppen en rijden) en met snelheden boven de 120 km per uur sterk toe. De 
met een intelligente snelheidsbegrenzer maximaal te realiseren CO2-reductie wordt geschat 
op circa 15%.

Amendement 124
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
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Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2014 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar zorgt elke fabrikant van 
lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat zijn 
lichte bedrijfsvoertuigen worden uitgerust 
met snelheidsbegrenzers met een 
maximumsnelheid van 100 km/uur.

Or. en

Motivering

De publicatie van het nieuwe TERM-verslag van het Europees Milieuagentschap heeft 
onlangs nog onderstreept dat het wegvervoer in Europa ernstige milieuproblemen blijft 
opleveren. In vrachtwagens worden al snelheidsbegrenzers toegepast om de 
veiligheidsproblemen met vrachtwagens succesvol te verkleinen en ze zouden ook een 
rendabele maatregel vormen ter vermindering van de CO2-emissie van busjes.

Amendement 125
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzer

Vanaf 1 januari 2014 zorgen fabrikanten 
van lichte bedrijfsvoertuigen ervoor dat 
alle nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
vallend onder artikel 2 met een 
snelheidsbegrenzer uitgerust zijn, die de 
snelheid van deze voertuigen tot 120 km/u 
beperkt.

Or. de

Motivering

Bij alle andere bedrijfsvoertuigklassen zijn reeds snelheidsbegrenzers ingevoerd. Invoering 
vormt technisch geen probleem en aan de montage zijn geen noemenswaardige kosten 
verbonden. Invoering stimuleert fabrikanten om hun voertuigen van kleinere en efficiëntere 
motoren te voorzien, die minder CO2-uitstoten.
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Amendement 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

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

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Amendement 127
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Aangezien meerfasenvoertuigen pas vanaf april 2013 vallen onder Richtlijn 2007/46/EG, is 
daar voorafgaand aan die datum onmogelijk naar tevredenheid toezicht op te houden. Er 
moet een proefproject komen voor het toezicht op meerfasenvoertuigen waarin dezelfde 
termijnen gelden als voor de andere voertuigcategorieën (bijv. M1).

Amendement 128
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar registreren alle lidstaten de in 
bijlage II, deel A, vermelde gegevens voor 
elk nieuw licht bedrijfsvoertuig dat op hun 

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

grondgebied wordt ingeschreven. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de fabrikanten en hun aangewezen 
importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten stellen 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de rapporteringsorganen op een 
transparante manier werken.

Or. en

Amendement 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 2013 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

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

Or. en

Motivering

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

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

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Amendement 130
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 2013 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

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

Or. en

Amendement 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 2013 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

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

Or. en

Motivering

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

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
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is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

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

Amendement 132
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 2013 stelt elke lidstaat op uiterlijk 
28 februari van elk jaar de in bijlage II, 
deel B, vermelde gegevens met betrekking 
tot het voorgaande kalenderjaar vast en 
dient deze in bij de Commissie. De 
gegevens moeten worden ingediend in het 
in bijlage II, deel C, gespecificeerde 
formaat.

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

Or. en

Motivering

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

Aangezien meerfasenvoertuigen pas vanaf april 2013 vallen onder Richtlijn 2007/46/EG, is 
daar voorafgaand aan die datum onmogelijk naar tevredenheid toezicht op te houden. Er 
moet een proefproject komen voor het toezicht op meerfasenvoertuigen waarin dezelfde 
termijnen gelden als voor de andere voertuigcategorieën (bijv. M1).
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Amendement 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 134
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 135
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 138
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 

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

berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
een fabrikant voor de kalenderjaren 2013
en 2014 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis.

Or. en

Amendement 139
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 5 uitgevoerde 
berekeningen, van mening is dat de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 

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

een fabrikant voor de kalenderjaren 2013
en 2014 hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling, stelt zij de fabrikant 
hiervan in kennis.

Or. en

Motivering

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

Amendement 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 142
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 143
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 144
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De bijdragen voor overtollige emissies zijn 
vergelijkbaar met de bijdragen die worden 
betaald in de andere sectoren die onder de 
Europese emissiehandelsregeling vallen.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
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tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. 

De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan 480 
EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking 15 EUR/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 100 EUR/t; de richtlijn 
inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 30 – 40 EUR/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 147
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De bijdragen voor overtollige emissies zijn 
vergelijkbaar met de bijdragen die worden 
betaald in de andere sectoren die onder de 
Europese emissiehandelsregeling vallen.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. 

De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan 480 
EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking 15 EUR/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 100 EUR/t; de richtlijn 
inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 30 – 40 EUR/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).
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Amendement 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid.

Amendement 149
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



AM\817303NL.doc 77/95 PE441.217v02-00

NL

Motivering

Om de auto-industrie de tijd te geven voor aanpassing van de productie aan de nieuwe eisen.

Amendement 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) van 2014 tot en met 2018
(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
3 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(ii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 2 maar niet meer dan 3 g CO2/km:

((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:

Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
(b) Vanaf 2019:
(Overtollige emissies x 120 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder: "overtollige emissies":
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het positieve aantal gram per kilometer 
dat de gemiddelde specifieke CO2-emissie 
van een fabrikant – rekening houdende 
met overeenkomstig artikel 11 
goedgekeurde CO2-emissiereducties voor 
innoverende technologieën - hoger ligt 
dan de specifieke emissiedoelstelling in 
het kalenderjaar of het gedeelte van het 
kalenderjaar waarop de eis van artikel 4 
van toepassing is, afgerond op drie 
decimalen; en
het aantal door de fabrikant 
geproduceerde nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in dat jaar zijn 
geregistreerd overeenkomstig de in artikel 
4 uiteengezette introductiecriteria.

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. 

De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan 480 
EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking 15 EUR/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 100 EUR/t; de richtlijn 
inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 30 – 40 EUR/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 151
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

(a) van 2014 tot en met 2018
(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
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3 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(ii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 2 maar niet meer dan 3 g CO2/km:

((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:

Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
(b) Vanaf 2019:
(Overtollige emissies x 120 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder: "overtollige emissies":
het positieve aantal gram per kilometer 
dat de gemiddelde specifieke CO2-emissie 
van een fabrikant – rekening houdende 
met overeenkomstig artikel 11 
goedgekeurde CO2-emissiereducties voor 
innoverende technologieën - hoger ligt 
dan de specifieke emissiedoelstelling in 
het kalenderjaar of het gedeelte van het 
kalenderjaar waarop de eis van artikel 4 
van toepassing is, afgerond op drie 
decimalen; en
het aantal door de fabrikant 
geproduceerde nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen die in dat jaar zijn 
geregistreerd overeenkomstig de in artikel 
4 uiteengezette introductiecriteria.

Or. en
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Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. 

De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan 480 
EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking 15 EUR/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 100 EUR/t; de richtlijn 
inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 30 – 40 EUR/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 152
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) van 2014 tot en met 2018 (a) Vanaf 2014

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

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

((Overtollige emissies – 3) × 120 € + 45 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(ii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 2 maar niet meer dan 3 g CO2/km:
((Overtollige emissies – 2) × 25 € + 20 €) 
× het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iii) Voor overtollige emissies van meer 
dan 1 maar niet meer dan 2 g CO2/km:

((Overtollige emissies – 1) × 15 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen.
(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:
Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en
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Motivering

Om de naleving en niet de betaling van boeten te waarborgen, moet de bijdrage voor 
overtollige emissies de marginale investeringskosten voor elke overtollige gram 
weerspiegelen. Uit een Britse analyse blijkt dat een stappenstructuur voor de bijdragen 
betekent dat de doelstelling pas na 2016 en mogelijk zelfs pas na 2020 wordt gerealiseerd.

Amendement 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Van 2014 tot en met 2018 (a) Van 2014 tot en met 2018
(i) Voor overtollige emissies van meer dan 
3 g CO2/km:

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

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

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

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

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

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

((Overtollige emissies – 2) × 95 € + 20 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

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

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

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

((Overtollige emissies – 1) × 60 € + 5 €) × 
het aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:

(iv) Voor overtollige emissies van niet 
meer dan 1 g CO2/km:

Overtollige emissies x 5 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Overtollige emissies x 15 € × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde boeteregeling leidt tot 2019 tot een aanzienlijke niet-
naleving. Met dit amendement wordt beoogd de in de boeteregeling genoemde bedragen iets 
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te verhogen om de naleving van de wet te vergroten en de fabrikanten tegelijkertijd enige 
flexibiliteit te bieden om ervaring met het systeem op te doen.

Amendement 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Van 2014 tot en met 2018 (a) Van 2015 tot en met 2019

Or. en

Motivering

Om de industrie meer tijd te geven voor aanpassing van de productielijn.

Amendement 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Van 2014 tot en met 2018 (a) Van 2014 tot en met 2018

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

Or. en

Motivering

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission's 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.
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Amendement 156
Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. de

Motivering

De bijdrage in geval van overschrijding van CO2-emissienormen bij lichte bedrijfsvoertuigen 
dient aangepast te worden aan de overeenkomstige bijdragen voor personenvoertuigen. Een 
hogere boete is alleen gerechtvaardigd als de CO2-uitstoot een schadelijkere uitwerking op 
het milieu zou hebben.

Amendement 157
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Ter aanmoediging van de industrie tot verbetering van de voertuigen en niet ter ontmoediging 
en ter afstraffing van de consument.
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Amendement 158
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Om de auto-industrie meer tijd te geven voor betere aanpassing van de productielijn aan de 
nieuwe eisen.

Amendement 159
Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Motivering

De bijdrage in geval van overschrijding van CO2-emissienormen bij lichte bedrijfsvoertuigen 
dient aangepast te worden aan de overeenkomstige bijdragen voor personenvoertuigen. Een 
hogere boete is alleen gerechtvaardigd als de CO2-uitstoot een schadelijkere uitwerking op 
het milieu zou hebben.
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Amendement 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Vanaf 2019: (b) Vanaf 2019:
(Overtollige emissies x 120 €) × het aantal 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

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

Or. en

Motivering

Met het oog op overeenstemming met Verordening (EG) nr. 443/2009.

Amendement 161
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. 
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De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan 480 
EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking 15 EUR/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 100 EUR/t; de richtlijn 
inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 30 – 40 EUR/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. 

De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan 480 
EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking 15 EUR/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 100 EUR/t; de richtlijn 
inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 30 – 40 EUR/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).
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Amendement 163
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. 

De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan 480 
EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking 15 EUR/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 100 EUR/t; de richtlijn 
inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 30 – 40 EUR/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De bijdragen voor overtollige emissies, zoals voorgesteld, staan helemaal niet in verhouding 
tot en zijn totaal niet vergelijkbaar met die van andere sectoren. Ze zijn voor de industrie 
bijzonder schadelijk, omdat ze een bedreiging vormen voor haar concurrentiepositie en 
levensvatbaarheid. 
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De door de Commissie voorgestelde bijdragen voor overtollige emissies zijn gelijk aan 480 
EUR/t in 2015, terwijl andere sectoren die onder de EU-ETS vallen in vergelijking 15 EUR/t 
betalen en bij niet-naleving eventueel een aanvullende ETS-boete van 100 EUR/t; de richtlijn 
inzake groene overheidsopdrachten stelt de CO2-prijs intussen vast op 30 – 40 EUR/t (externe 
kosten tijdens de volledige levensduur voor CO2).

Amendement 165
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De bijdragen voor overtollige emissies 
vloeien terug naar de algemene begroting 
van de Europese Unie en worden 
uitsluitend gebruikt ter financiering van 
projecten op gebieden zoals 
infrastructurele ontwikkeling en innovatie 
van motortechnologieën met 
vermindering van de nadelige gevolgen 
van het vervoer voor het milieu als doel.

Or. en

Motivering

Het geld van de bijdragen voor overtollige emissies wordt uitsluitend gebruikt ter 
financiering van projecten op gebieden zoals infrastructurele ontwikkeling en innovatie van 
motortechnologieën met vermindering van de nadelige gevolgen van het vervoer voor het 
milieu als doel.

Amendement 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 167
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 168
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) als de fabrikant deel uitmaakt van een 
groep onderling verbonden fabrikanten 
waarvan per kalenderjaar in totaal minder 
dan 30 000 nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen worden ingeschreven in 
de Gemeenschap; of

Or. en

Amendement 170
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een doelstelling die een reductie 
inhoudt van 25% ten opzichte van de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies in 
2012 of, in het geval van één enkele 
aanvraag met betrekking tot een aantal 
onderling verbonden ondernemingen, een 
reductie van 25% ten opzichte van het 
gemiddelde van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van deze ondernemingen in 
2012.

Or. en
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Amendement 171
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op aanvraag van een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden 
met CO2-reducties die worden 
gerealiseerd door toepassing van 
innoverende technologieën. De totale 
bijdrage van deze technologieën tot de 
vermindering van de gemiddelde 
specifieke emissies van een fabrikant kan 
tot 7 g CO2/km bedragen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om met verdere eco-innovaties rekening te houden en om de ware rijomstandigheden beter
na te bootsen, moet de testcyclus herzien worden.

Amendement 172
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op aanvraag van een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden met 
CO2-reducties die worden gerealiseerd 
door toepassing van innoverende 
technologieën. De totale bijdrage van deze 
technologieën tot de vermindering van de 
gemiddelde specifieke emissies van een 
fabrikant kan tot 7 g CO2/km bedragen.

1. Op aanvraag van een toeleverancier of 
een fabrikant wordt rekening gehouden met 
CO2-reducties die worden gerealiseerd 
door toepassing van innoverende 
technologieën. De totale bijdrage van deze 
technologieën tot de vermindering van de 
gemiddelde specifieke emissies van een 
fabrikant kan tot 10 g CO2/km bedragen.

Or. en

Motivering

Met het oog op overeenstemming met Verordening (EG) nr. 443/2009.
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Amendement 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 174
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zal, overeenkomstig de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure, uiterlijk op 31 
december 2012 gedetailleerde bepalingen 

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

vaststellen voor een procedure om deze 
innoverende technologieën goed te keuren. 
Deze gedetailleerde bepalingen stemmen 
overeen met de overeenkomstig artikel 12, 
lid 2 van Verordening (EG) nr. 443/2009 
vastgestelde bepalingen en zijn gebaseerd 
op de volgende criteria voor innoverende 
technologieën:

Or. en

Motivering

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

Amendement 175
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 176
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Reclame

Reclame voor een voertuig dat onder deze 
wetgeving valt, waarin technische, 
energie- of prijsgegevens worden vermeld, 
dient eindgebruikers de nodige informatie 
te verschaffen over het energieverbruik 
van het voertuig.

Or. en

Motivering

Het is van het allergrootste belang dat klanten, met name kleine en middelgrote 
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ondernemingen, informatie ontvangen over het energieverbruik van de lichte 
bedrijfsvoertuigen die ze willen aanschaffen. Deze formulering berust op de voor de 
herziening van de energie-etiketteringsrichtlijn overeengekomen tekst, met toevoeging van 
technische specificaties, die in reclame voor lichte bedrijfsvoertuigen vaak vermeld worden.


