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Amendement 7
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 13, lid 1, van Verordening
(EU) nr. 510/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot 
vaststelling van emissienormen voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het 
kader van de geïntegreerde benadering van 
de Unie om de CO2-emissies van lichte 
voertuigen te beperken wordt de 
Commissie verzocht de modaliteiten voor 
het behalen van de 2020-doelstelling van 
147 g/km te evalueren, met inbegrip van de 
formules in bijlage I en de afwijkingen in 
artikel 11, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd. Het voorstel om de 
verordening te wijzigen moet met 
betrekking tot concurrentie zo neutraal 
mogelijk, sociaal billijk en duurzaam zijn.

In artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 510/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 mei 2011 tot 
vaststelling van emissienormen voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het 
kader van de geïntegreerde benadering van 
de Unie om de CO2-emissies van lichte 
voertuigen te beperken wordt de 
Commissie verzocht de modaliteiten voor 
het behalen van de 2020-doelstelling van 
147 g/km te evalueren, met inbegrip van de 
formules in bijlage I en de afwijkingen in 
artikel 11, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd. Dit dient te worden 
vergezeld van een wijziging in de 
nutsparameter, door middel van een 
aanzienlijke vermindering van de massa 
van een bedrijfsvoertuig. Het voorstel om 
de verordening te wijzigen moet met 
betrekking tot concurrentie zo neutraal 
mogelijk, sociaal billijk en duurzaam zijn.

Or. pl

Motivering

De nutsparameter – oftewel massa – is een van de belangrijkste factoren bij de inspanningen 
om te voldoen aan de emissiedoelstellingen, en zijn waarde kan worden berekend door de 
vergelijking uit Bijlage I bij de Verordening van 11 mei 2011 te gebruiken, nadat de CO2-
emissiedoelstelling is vastgesteld.

Amendement 8
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Bestelwagens zijn een van de snelst 
groeiende emissiebronnen van 
broeikasgassen ten gevolge van het 
vervoer, met een stijging van 26% tussen 
1995 en 2010 en zij vertegenwoordigen 
momenteel 8% van de emissies van het 
wegtransport. Verwacht wordt dat deze 
stijging doorzet, ten dele vanwege de 
beperktere regelgeving inzake het 
besturen van bestelwagens vergeleken met 
vrachtwagens. Om de stijging van de 
bestelwagenemissies te stoppen en om te 
waarborgen dat de vooruitgang na 2020 
doorzet, moet er een ambitieuze 
doelstelling voor 2025 worden vastgesteld. 
Een doelstelling van 85g CO2/km zou 
ervoor zorgen dat er wordt geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van koolstofarme en 
zuinige bestelwagens. Dit is met name van 
belang voor de steden in Europa, waar het 
in gebruik nemen van schonere 
bestelwagens, eventueel met alternatieve 
aandrijfsystemen, de levenskwaliteit zal 
verbeteren.

Or. en

Motivering

In een onlangs gepubliceerde studie van AEA-Ricardo wordt aangetoond dat een doelstelling 
van 60 g CO2/km voor personenauto's in 2025 technologisch haalbaar en kostenbesparend 
zou zijn. Een doelstelling met gelijkwaardige strengheid voor bestelwagens zou 85g CO2/km 
zijn. Dit zou investeringen in koolstofarme (hydride, elektrische) bestelwagens bevorderen, 
waardoor Europese bedrijven worden beschermd tegen alsmaar stijgende olieprijzen, en het 
zou tevens bijdragen aan het terugdringen van luchtverontreiniging en geluidshinder, met 
name in stedelijke gebieden, waar bestelwagens vaak worden gebruikt.

Amendement 9
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. lv

Amendement 10
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 147 g CO2/km 
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën. Door de Commissie 
uitgevoerde studies hebben echter 
aangetoond dat de testprocedures om 
CO2-emissies te meten overeenkomstig die 
verordening fabrikanten er niet van heeft 
weerhouden steeds meer flexibiliteit toe te 
passen, wat zou hebben geleid tot een 
vermeende vermindering van de CO2-
emissies, die niet wordt toegeschreven aan 
technologische verbeteringen en niet kan 
worden behaald als daadwerkelijk op de 
weg wordt gereden. Daarom is het 
dringend noodzakelijk om Verordening 
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(EG) nr. 715/2007 te herzien teneinde te 
waarborgen dat testprocedures het 
werkelijke CO2-emissiegedrag van auto's 
weerspiegelen.

Or. en

Amendement 11
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het is vooral belangrijk dat tests 
van in gebruik zijnde auto's een weergave 
geven van het brandstofverbruik en de 
CO2-emissies onder normale 
gebruiksomstandigheden. Dit vereist 
bijvoorbeeld dat tijdens tests van in 
gebruik zijnde auto's er geen onderdelen 
worden gemonteerd met als doel de 
weerstand te verminderen of dat 
gebruiksmodellen representatief zijn voor 
daadwerkelijk gebruik. Consumenten 
kunnen op deze manier erop vertrouwen 
dat de typische prestaties van een pas 
aangeschaft voertuig, zodra deze in 
gebruik genomen wordt overeenkomen 
met het brandstofverbruik en de CO2-
emissies zoals vermeld in de advertenties. 
Om deze redenen, en onverminderd de 
verplichting om onverwijld de 
overeenstemming tijdens het gebruik te 
waarborgen, dient de Commissie nadere 
bepalingen op te stellen om tijdens tests 
van in gebruik zijnde auto's het gebruik 
van flexibiliteit met als doel het verlagen 
van het brandstofverbruik en CO2-
emissies tot onder het niveau dat onder 
normale gebruiksomstandigheden kan 
worden behaald, te voorkomen.

Or. en
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Motivering

Teneinde het eenvormig toepassen van overeenstemming tijdens het gebruik te bevorderen en 
te waarborgen dat de nodige wijzigingen zijn afgestemd op normale gebruiksomstandigheden, 
dient de Commissie nadere bepalingen op te stellen. Deze bepalingen laten de verplichting 
onverlet om overeenstemming tijdens het gebruik te waarborgen ter voorkoming van 
onnodige vertraging bij het waarborgen van de overeenstemming tijdens het gebruik.

Amendement 12
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Volgens de in het kader van de 
effectbeoordeling uitgevoerde technische 
analyse zijn de technologieën om de 
doelstelling van 147 g CO2/km te behalen 
beschikbaar en kunnen de vereiste 
reducties tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd dan geraamd werd in de 
eerdere analyse die voor de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 510/2011 werd 
uitgevoerd. Bovendien is het verschil 
tussen de huidige gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen en de doelstelling 
kleiner geworden. In een technische 
analyse is aangetoond dat een strengere 
doelstelling technologisch haalbaar en 
kostenbesparend is. Daarom wordt de 
doelstelling voor 2020 gezet op 110 g 
CO2/km.

Or. en

Motivering

Ten tijde van de goedkeuring van deze verordening werden de kosten voor de doelstelling van 
147 g CO2/km geraamd op een bedrag van tussen de 2000 EUR en 8800 EUR. In de studie uit 
2012 die de effectbeoordeling van de Commissie voor het herzieningsvoorstel ondersteunt, 
wordt geschat dat de aanvullende kosten voor het behalen van de doelstelling 147 g CO2/km 
ongeveer 450 EUR zullen bedragen. In een studie van TNO uit 2012 wordt aangetoond dat 
een streefcijfer van 110 g CO2/km voor bestelwagens (gelijkwaardig aan een doelstelling van 
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80 g CO2/km voor auto's) technologisch haalbaar is en dat de aanvullende kosten zichzelf 
terugverdienen in minder dan vier jaar.

Amendement 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Europese economie is sterk 
afhankelijk van externe 
energievoorziening en derhalve 
voortdurend blootgesteld aan onzekere en 
hoge energieprijzen, waaronder mogelijke 
olieschokken. Aanzienlijke toename van 
de hulpbronnen en met name energie-
efficiëntie kunnen een rol spelen bij het 
minimaliseren van deze negatieve 
effecten. Rekening houdend met de grote 
hoeveelheid tijd die fabrikanten nodig 
hebben voor onderzoek en ontwikkeling 
om hun productiecyclus te vernieuwen en 
aan te passen, en teneinde investeerders 
de zekerheid te bieden die zij nodig 
hebben, is het van belang om een 
doelstelling voor 2025 in te stellen. Als 
deze doelstelling nu wordt vastgesteld, dan 
wordt hetzelfde tijdspad als dat van 2009 
gevolgd, en toen werden de doelstellingen 
voor 2020 vastgesteld. Door een 
doelstelling van 100 g/km in 2025 in te 
stellen, wordt veiliggesteld dat de 
brandstofefficiëntie van nieuwe 
bestelwagens ook na 2020 zal verbeteren, 
de ontwikkeling van zeer koolstofarme 
voertuigen gewaarborgd blijft, de 
economie minder kwetsbaar is voor 
olieprijsschokken, en de EU deel blijft 
uitmaken van de economische voorhoede.

Or. en
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Amendement 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop de 
verordening voor de periode na 2020
gewijzigd moet worden. Deze informatie
dient gebaseerd te zijn op een beoordeling 
van het vereiste reductiepercentage in 
overeenstemming met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's. Het is daarom 
wenselijk dat deze elementen worden 
geëvalueerd, de Commissie verslag 
uitbrengt en er passende voorstellen 
worden gedaan voor doelstellingen na 
2020.

(6) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen voor de periode na 2020. Dit
moet gebeuren door het instellen van een 
doelstelling voor 2025. De doelstelling
dient gebaseerd te zijn op het vereiste 
reductiepercentage en dient in 
overeenstemming te zijn met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie, en dient de ontwikkeling van 
kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor auto's te versterken.

Or. en

Amendement 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de
'World Light Duty Test'-procedure in het 
kader van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties, 
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maar deze is nog niet afgerond. Daarom
zijn in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009 emissiegrenswaarden voor 2020 
opgenomen die gemeten zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening
(EG) nr. 692/2008. Wanneer de 
testprocedures worden gewijzigd, moeten 
de in bijlage I opgenomen grenswaarden 
worden aangepast teneinde vergelijkbare 
strengheid te waarborgen voor de 
fabrikanten en voertuigcategorieën.

maar deze is nog niet afgerond. Daarom en 
omdat de bestaande testcyclus de reële 
emissies van auto's en bestelwagens op de
weg niet afdoende weerspiegelt, is het van 
cruciaal belang om snel een verbeterde 
testcyclus te ontwikkelen. Wanneer de 
huidige testprocedures opgenomen in 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009, met daarin
emissiegrenswaarden voor 2020 
opgenomen die gemeten zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening
(EG) nr. 692/2008, worden gewijzigd, 
moeten de in bijlage I opgenomen 
grenswaarden worden aangepast teneinde 
vergelijkbare strengheid te waarborgen 
voor de fabrikanten en voertuigcategorieën.

Or. en

Amendement 16
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Broeikasgasemissies die 
gerelateerd zijn aan energievoorziening 
en de fabricage en verwijdering van 
voertuigen, vormen aanzienlijke 
onderdelen van de huidige gehele 
koolstofvoetafdruk voor het wegvervoer, 
en hun belang zal in de toekomst 
waarschijnlijk aanzienlijk toenemen. Er 
dienen daarom beleidsmaatregelen te 
komen om fabrikanten naar de optimale 
oplossingen te begeleiden, met name 
rekening houdend met 
broeikasgasemissies die zijn gerelateerd 
aan opwekking van energie bestemd voor 
voertuigen, en om te waarborgen dat door 
deze emissies niet de voordelen 
verdwijnen die gerelateerd zijn aan 
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verbeterd operationeel energieverbruik 
van voertuigen die in deze verordening 
zijn opgenomen. Het is daarom 
toepasselijk dat de Commissie in de 
toekomstige herziening van deze 
verordening voor de periode na 2020 een 
reguleringsaanpak overweegt, die 
broeikasgasemissies gerelateerd aan 
energievoorziening en de levenscyclus van 
het voertuig in aanmerking neemt.

Or. en

Amendement 17
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) 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 van 10 
februari 1992 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

Bestelwagens zijn de enige bedrijfsvoertuigen die geen snelheidsbegrenzing hebben. 
Snelheidsbegrenzers zouden de emissies doen verminderen, de veiligheid op de weg 
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verbeteren en de oneerlijke concurrentie tussen grote bestelwagens en kleine vrachtwagens 
wegnemen.

Amendement 18
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. lv

Amendement 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Overweging 13
de volgende zin zou helemaal aan het eind 
moeten worden toegevoegd, na 
commercialisering:
"door te voorzien in evenwichtige 
stimulansen voor bestelwagens met weinig 
emissie".

Or. en
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Amendement 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Overweging 31
In overweging 31 van het oorspronkelijke 
voorstel van de Commissie 
VERORDENING (EU) nr. 510/2011, de 
volgende regels tot het eind:
"Daarom moet worden nagegaan of ... 
onder deze verordening vallende ...."
zou moeten worden vervangen door:
"De steeds grotere verkeersdichtheid, met 
name door bestelwagens, en de 
toenemende gevaren en overlast die 
daaruit voortvloeien, stellen alle lidstaten 
voor ernstige problemen op het gebied van 
verkeersveiligheid en milieu-
klimaatbescherming. Derhalve stelt deze 
verordening tegen 1 januari 2015 de 
montage verplicht van 
snelheidsbegrenzende apparatuur in alle 
nieuw geproduceerde N1-voertuigen."

Or. en

Amendement 21
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
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moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

moeten worden beperkt tot 128 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

Or. en

Motivering

De doelstelling moet 128g CO2/km zijn in plaats van de door de Commissie voorgestelde 147 
g CO2/km teneinde hetzelfde ambitieniveau te bereiken ongeacht het type voertuig. De 
doelstelling van de Commissie voor 2020 komt overeen met een aanscherping van de 
doelstelling voor 2015 met 27% voor personenauto's, maar slechts met 16% voor lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Amendement 22
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 510/2011 
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 147 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

2. In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot 110 g CO2/km 
voor in de Unie ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
ervan, en met behulp van innoverende 
technologie.

Or. en

Motivering

Bestelwagens zijn een van de snelst groeiende emissiebronnen van broeikasgassen ten 
gevolge van het vervoer, met een stijging van 26% tussen 1995 en 2010. Om de stijging van 
de CO2-emissies te stoppen zijn er strenge doelstellingen inzake CO2-emissie vereist. De 
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analyse van de Commissie toont aan dat de doelstelling 147 g CO2 niet voldoende zou zijn. 
Een doelstelling 110 g CO2/km zou gelijkwaardig zijn aan de doelstelling 80 g CO2/km voor 
auto's. In een technische analyse wordt aangetoond dat een dergelijke doelstelling 
technologisch haalbaar is en kostenbesparend voor zowel de gebruikers als de maatschappij.

Amendement 23
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van de vloot nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 85 g CO2/km, gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan."

Or. en

Motivering

In een onlangs gepubliceerde studie van AEA-Ricardo wordt aangetoond dat een streefcijfer 
van 60 g CO2/km voor personenauto's in 2025 technologisch haalbaar en kostenbesparend 
zou zijn. Een doelstelling met gelijkwaardige strengheid voor bestelwagens zou 85g CO2/km 
zijn. Dit zou investeringen in zeer koolstofarme (hybride, elektrische) bestelwagens 
bevorderen, waardoor Europese bedrijven worden beschermd tegen alsmaar stijgende 
olieprijzen, en het zou tevens bijdragen aan het terugdringen van luchtverontreiniging en 
geluidshinder, met name in stedelijke gebieden, waar bestelwagens veel worden gebruikt.

Amendement 24
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van de vloot nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 100 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan."

Or. en

Motivering

In november 2010 gaf de Commissie haar plan aan om de haalbaarheid te analyseren van het 
bereiken van een doelstelling van 70 g CO2/km voor personenauto's, waarom voorafgaand 
aan die datum door het Europees Parlement werd verzocht. Een doelstelling met 
gelijkwaardige strengheid voor bestelwagens zou 100 g CO2/km zijn. Vertraging van het 
goedkeuren van een doelstelling voor 2025 zou leiden tot een risico op onvoldoende 
aanloopperiodes voor fabrikanten van bestelwagens en vertraging van benodigde 
verbeteringen, duurder op de lange termijn, of afgezwakt.

Amendement 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis)Aan artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde CO2-
emissies van de vloot nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen moeten worden beperkt 
tot 100 g CO2/km, gemeten 
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overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan."

Or. en

Amendement 26
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"2 bis. In deze verordening is vastgesteld 
dat vanaf 2025 de gemiddelde emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten worden beperkt tot een 
doelstelling tussen 100 CO2/km en 115 g 
CO2/km zoals vastgelegd onder artikel 13, 
lid 1."

Or. en

Amendement 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) aan artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"2 ter. Om CO2-emissies te meten worden 
de testprocedures zoals vastgelegd in 
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Verordening (EG) nr. 715/2007 en diens 
uitvoeringsmaatregelen vanaf 2016 
vervangen door de "World Light Duty 
Test"-procedure (WLTP)."

Or. en

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Artikel 4, artikel 8, lid 4, onder b) en c), 
artikel 9 en artikel 10, lid 1, onder a) en c), 
zijn niet van toepassing op een fabrikant 
die samen met alle met hem verbonden 
ondernemingen minder dan 500 in de EU 
in het voorgaande kalenderjaar 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen heeft geproduceerd.

4. Artikel 4, artikel 8, lid 4, onder b) en c), 
artikel 9 en artikel 10, lid 1, onder a) en c), 
zijn niet van toepassing op een fabrikant 
die samen met alle met hem verbonden 
ondernemingen minder dan 10 000 in de 
EU in het voorgaande kalenderjaar 
ingeschreven nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen heeft geproduceerd.

Or. ro

Amendement 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het volgende wordt toegevoegd aan 
letter h van artikel 3, lid 1:
"voor de toepassing van deze bepaling 
geldt vanaf 1 januari 2016 de nieuwe 
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"World Light Duty Test"-procedure."

Or. en

Amendement 30
Yannick Jadot

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 5 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Superkredieten verzwakken de specifieke emissiedoelstelling van fabrikanten omdat ze 
voorzien in emissierechten voor de verkoop van voertuigen met een emissie van minder dan 
50 g/km CO2. Het is al een aanzienlijke stimulans dat elektrische voertuigen in deze 
verordening worden beschouwd als voertuigen zonder emissie, aangezien de emissies van 
elektrische voertuigen van bron tot wiel beduidend meer zijn dan 0 g CO2/km. Superkredieten 
verergeren de verstoring van gemiddelde specifieke CO2-emissies, en ondermijnen de milieu-
integriteit.

Amendement 31
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 32
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 5 wordt vervangen door:
"Stimulansen voor bedrijfswagens met 
weinig emissie
1. Bij het berekenen van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies van een 
fabrikant:
wordt de specifieke emissiedoelstelling 
van een fabrikant die minder dan 4% 
nieuwe bestelwagens met lage emissies, 
die minder dan 50 g CO2/km uitstoten, 
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verkoopt, verminderd met:
- 4g voor fabrikanten die minder dan 1% 
aan bestelwagens met lage emissies 
verkopen
- 3g voor fabrikanten die minder dan 2% 
aan bestelwagens met lage emissies 
verkopen
- 2g voor fabrikanten die minder dan 3% 
aan bestelwagens met lage emissies 
verkopen
- 1g voor fabrikanten die minder dan 4% 
aan bestelwagens met lage emissies 
verkopen
wordt de specifieke emissiedoelstelling 
van een fabrikant die meer dan 4%
nieuwe bestelwagens met lage emissies, 
die minder dan 50 g CO2/km uitstoten, 
verkoopt, verhoogd met:
- 2g voor fabrikanten die meer dan 4% 
aan bestelwagens met lage emissies 
verkopen
- 3g voor fabrikanten die meer dan 5% 
aan bestelwagens met lage emissies 
verkopen
2. Het totaal aantal voertuigen per 
fabrikant met specifieke CO2-emissies van 
50 g CO2/km wordt ieder jaar tegen 28 
februari door de lidstaten openbaar 
gemaakt met betrekking tot het 
voorgaande kalenderjaar, beginnende in 
het jaar van de inwerkingtreding van deze 
verordening.
3. De Commissie zal ieder jaar tegen 28 
februari met betrekking tot het 
voorgaande jaar een verslag uitbrengen 
over de manier waarop de stimulansen 
voor bestelwagens met lage emissies de 
specifieke emissiedoelstellingen van 
fabrikanten hebben beïnvloed."

Or. en



PE504.232v01-00 22/37 AM\925661NL.doc

NL

Amendement 33
Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 5 bis
In 2015 moet een snelheidsbegrenzer 
worden ingevoerd, om de 
maximumsnelheid van voertuigen van 
categorie N1 te beperken tot 120 km/u."

Or. de

Amendement 34
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers
"Vanaf 2015 worden alle nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen voorzien van 
snelheidsbegrenzers, waardoor hun 
maximumsnelheid wordt beperkt tot 110 
km/uur."

Or. en
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Motivering

Bestelwagens zijn de enige bedrijfsvoertuigen die geen snelheidsbegrenzing hebben. 
Snelheidsbegrenzers zouden de emissies doen verminderen, de veiligheid op de weg 
verbeteren en de oneerlijke concurrentie tussen grote bestelwagens en kleine vrachtwagens 
wegnemen.

Amendement 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 5 bis
Snelheidsbegrenzers
Tegen 2015 worden snelheidsbegrenzers 
geïntroduceerd om de maximumsnelheid 
van nieuw geproduceerde N1-
bestelwagens te beperken tot 100 
km/uur."

Or. en

Amendement 36
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 6 wordt vervangen door het 
volgende:
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Om te bepalen of een fabrikant de in 
artikel 4 bedoelde specifieke 
emissiedoelstelling heeft gehaald, worden 
de specifieke CO2-emissies van elk licht
bedrijfsvoertuig dat is ontworpen om te 
kunnen rijden op alternatieve brandstof 
overeenkomstig Europese normen, 
uiterlijk op 31 december 2015 verminderd 
met 5%, als erkenning van het feit dat 
rijden op biobrandstoffen meer 
mogelijkheden inzake innovatieve
brandstoftechnologieën en 
emissievermindering biedt. Deze 
vermindering wordt alleen toegepast als 
ten minste 30% van de tankstations in de 
lidstaat waar het lichte bedrijfsvoertuig is 
geregistreerd, de genoemde alternatieve 
brandstof die aan de in de desbetreffende 
uniale wetgeving bepaalde 
duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen voldoet, aanbiedt.

Or. pl

Motivering

De bonus van 5% vermindering bij specifieke CO2-emissies dient voor alle alternatieve 
brandstoffen te gelden waaronder bio-esters en niet alleen bio-ethanol.

Amendement 37
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011 
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 7 bis
Overeenstemming tijdens het gebruik
1. De maatregelen voor de 
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overeenstemming tijdens het gebruik zijn 
passend voor het waarborgen van 
spaarzaam brandstofverbruik en de CO2-
emissies van personenauto's tijdens 
typegoedkeuringstests zijn gelijkwaardig 
aan de emissies van hetzelfde voertuig 
onder normaal gebruik.
2. De overeenstemming tijdens het 
gebruik voor CO2 komt tot stand door 
middel van tests door een derde partij, 
tegen 2014 uitgevoerd tijdens de testcyclus 
door een onafhankelijk en gecertificeerd 
orgaan.
3. Indien de gemeten CO2-waarde meer 
dan 4% hoger uitvalt dan de door de 
fabrikant opgegeven CO2-waarde, dan is 
artikel 10.5 van Verordening (EG) nr. 
715/2007 van toepassing."

Or. en

Amendement 38
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de
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Motivering

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

Amendement 39
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. pl

Motivering

Er kan geen limiet worden ingesteld op innovatieve technologieën.

Amendement 40
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In artikel 12, lid 2 wordt letter (c) 
geschrapt.

Or. pl
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Motivering

Deze uitzondering is onlogisch en ongefundeerd. 

Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) lid 1 komt als volgt te luiden:
"Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020."
(b) Lid 6 wordt als volgt gewijzigd:
– de tweede alinea wordt geschrapt;
– de derde alinea komt als volgt te luiden:
"Om rekening te houden met eventuele 
veranderingen in de regelgevende 
testprocedure voor de meting van 
specifieke CO2-emissies, past de 
Commissie de in bijlage I vermelde 
formules bij gedelegeerde handelingen 
aan overeenkomstig artikel 15 en onder 
de voorwaarden van de artikelen 16 en 17, 
waarbij zo veel mogelijk wordt 
gewaarborgd dat de reductievereisten voor 
fabrikanten en voertuigen van 
verschillend nut onder de oude en nieuwe 
testprocedure van vergelijkbare 
strengheid zijn."

Or. ro
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Amendement 42
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk op 31 december 2014 presenteert 
de Commissie een voorstel met betrekking 
tot de CO2-emissiedoelstellingen voor 
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen voor de
periode na 2020. De nieuwe 
emissiedoelstelling wordt zodanig 
vastgesteld dat de in het "Stappenplan 
voor een interne Europese vervoersruimte 
– werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem" genoemde 
doelstellingen, met name een reductie van 
de broeikasgasemissies in de 
vervoerssector van 60% tegen 2050, 
kunnen worden verwezenlijkt. Dit voorstel 
is gebaseerd op de nieuwe wereldwijde 
testprocedure (WLDTP). Indien voor 1 
april 2014 geen overeenstemming is 
bereikt over deze norm, zal het voorstel 
gebaseerd zijn op de bekende 
testprocedure (NEFZ).
Het voorstel voor een nieuwe CO2-
grenswaarde behelst ook:
- een levenscyclusbeoordeling van de 
CO2-emissies van nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen, zoals ook beoogd in de 
mededeling van de Commissie van 20 
september 2011 "Stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa". 
De resultaten moeten in aanmerking 
worden genomen bij de benadering van de 
grenswaarde.
- dat rekening wordt gehouden met de 
reële emissies van voertuigen (Real World 
Driving Emissions, RDE).

Or. de
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Motivering

Wat we nodig hebben, is een wereldwijde testprocedure die dichter bij de realiteit staat. Als 
de besluitvorming lang aansleept, mag dit er echter niet toe leiden dat we de CO2-
doelstellingen uit het oog verliezen. Bij nieuwe motoren en in geval van een steeds lager 
verbruik wordt meer dan 50% van de CO2-emissies van een licht bedrijfsvoertuig bij de 
productie en de recycling veroorzaakt en niet meer bij het gebruik in het verkeer. Meerdere 
onderzoeken hebben aangetoond dat de reële emissies duidelijk boven die van de 
testprocedure liggen.

Amendement 43
Josefa Andrés Barea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020, met het 
doel om tegen het jaar 2025 een 
doelstelling te halen van tussen de 100 g
CO2/km en 115g CO2/km, tenzij een 
lagere doelstelling naar behoren 
gemotiveerd is op basis van het gebruik 
van lage-emissietechnologieën en hun 
acceptatie op de markt.

Op basis van deze beoordeling, waartoe 
een gehele beoordeling behoort van de 
effecten op de automobielindustrie en de 
eraan gelieerde industrieën, zal de 
Commissie, waar nodig, een voorstel doen 
om deze verordening te wijzigen op een 
manier die kostenbesparend is en zo 
neutraal mogelijk wat betreft de 
concurrentie, en waarborgt dat de 
langetermijndoelstellingen van de Unie 
inzake het tegengaan van 
klimaatverandering zullen worden 
behaald.
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Or. en

Amendement 44
Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020. 
Dergelijke doelstellingen worden 
afgestemd op de kostenbesparende weg 
leidend naar het bereiken van de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie voor 2050.

Or. en

Motivering

Langetermijndoelstellingen met een geleidelijke toename van het ambitieniveau zijn 
belangrijk als kader voor klimaat en energie in de periode tot 2030, alsmede om de EU-
emissiedoelstelling voor 2050 te behalen. Dergelijke doelstellingen zijn ook van belang voor 
investeringszekerheid. Daarom dient het explicieter te worden genoemd.

Amendement 45
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet later dan 2017 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020
gebaseerd op een nieuwe testprocedure en 
testcyclus die de wereldwijde 
geharmoniseerde testprocedure voor 
lichte voertuigen in aanmerking neemt.

Or. en

Amendement 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk op 31 december 2016 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, maar niet voordat 
de nieuwe testcyclus en testprocedures 
volledig zijn vastgelegd, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vast 
te stellen voor de periode na 2020.

Or. en

Amendement 47
Alejo Vidal-Quadras
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 48
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b – streepje -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de volgende alinea wordt ingevoegd:
"Met het oog op de zekerheid dat reële 
emissies behoorlijk worden weerspiegeld 
en dat gemeten CO2-waarden strikt te 
vergelijken zijn, zal de Commissie in 
overeenstemming met artikel 14, lid 3 van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 ervoor 
zorgen dat elementen in de testprocedure 
die een significante invloed uitoefenen op 
de gemeten CO2-emissie, nauwkeurig zijn 
gedefinieerd en dat testflexibiliteit wordt 
verwijderd."
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Or. en

Amendement 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om rekening te houden met eventuele
veranderingen in de regelgevende 
testprocedure voor de meting van 
specifieke CO2-emissies, past de 
Commissie de in bijlage I vermelde 
formules bij gedelegeerde handelingen
aan overeenkomstig artikel 15 en onder de 
voorwaarden van de artikelen 16 en 17, 
waarbij zo veel mogelijk wordt 
gewaarborgd dat de reductievereisten voor 
fabrikanten en voertuigen van verschillend 
nut onder de oude en nieuwe testprocedure 
van vergelijkbare strengheid zijn.

Om rekening te houden met eventuele 
veranderingen in de regelgevende 
testprocedure voor de meting van 
specifieke CO2-emissies, past de 
Commissie de in bijlage I vermelde 
formules bij uitvoeringshandelingen aan 
overeenkomstig artikel 15 en onder de 
voorwaarden van de artikelen 16 en 17, 
waarbij zo veel mogelijk wordt 
gewaarborgd dat de reductievereisten voor 
fabrikanten en voertuigen van verschillend 
nut onder de oude en nieuwe testprocedure 
van vergelijkbare strengheid zijn.

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel geeft aan het Europees Parlement en de lidstaten alleen de mogelijkheid 
om controles achteraf uit te voeren. Aangezien de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de 
implementatie van EU-wetgeving, en de uitvoerende macht aan de Commissie is toebedeeld, 
zijn eenvormige voorwaarden voor de implementatie noodzakelijk. Vanuit het perspectief van 
de sector dienen de lidstaten toezicht te houden op de Commissie. Bijgevolg moet de relevante 
commissieprocedure worden toegepast.

Amendement 50
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b – streepje 2 bis (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 510/2011
Artikel 13 – lid 6 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de volgende alinea wordt ingevoegd:
"Voor de verificatie of de CO2-emissies 
van productievoertuigen overeenstemmen 
met de waarden van het goedgekeurde 
type, dient te worden gewaarborgd dat de 
waarden voor aërodynamische en 
rollende weerstand worden verkregen van 
het voertuig waarvoor de 
overeenstemming van de productie wordt 
geverifieerd."

Or. en

Amendement 51
Yannick Jadot

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

indicatieve specifieke CO2-emissies = 110
+ a × (M – M0)

waarbij: waarbij:

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

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

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

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

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

Or. en
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Motivering

Bestelwagens zijn een van de snelst groeiende emissiebronnen van broeikasgassen ten 
gevolge van het vervoer, met een stijging van 26% tussen 1995 en 2010. Om de stijging van 
de CO2-emissies te stoppen zijn er strenge doelstellingen inzake CO2-emissie vereist. De 
analyse van de Commissie toont aan dat de doelstelling 147 g CO2 niet voldoende zou zijn. 
Een doelstelling van 110 g CO2/km zou gelijkwaardig zijn aan de doelstelling van 80 g
CO2/km voor auto's. In een technische analyse wordt aangetoond dat een dergelijke 
doelstelling technologisch haalbaar is en kostenbesparend voor de maatschappij en de 
gebruikers.

Amendement 52
Adam Gierek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(c)vanaf 2020: "(c) vanaf 2020: 

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

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

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

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

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

M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde, min 300 kg

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

Or. pl

Motivering

In artikel 13, lid 2 wordt niet aangegeven hoe de parameter M0 moet worden bepaald als de 
gemiddelde massa voor een bepaalde voertuigbezetting. Het voorstel om de waarde met 300 
kg te verminderen is gebaseerd op de volgende berekening: CO2 = 175 + a x (M - Mo), 
waarbij CO2 (linkerkant van de vergelijking) = 147 g/km. Dus M0 = 2610 kg en a =0,093, en 
dit geeft ons de waarde van M0 = 2310 kg. In de nieuwe formule die na 2020 moet worden 
toegepast, dient de waarde van M0 dus 2310 kg te zijn.

Amendement 53
Yannick Jadot
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"(c bis) vanaf 2025:
Specifieke CO2-emissie = 85 + a × (M –
M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = 0,093."

Or. en

Motivering

In een onlangs gepubliceerde studie van AEA-Ricardo wordt aangetoond dat een streefcijfer 
van 60 g CO2/km voor personenauto's in 2025 technologisch haalbaar en kostenbesparend 
zou zijn. Een doelstelling met gelijkwaardige strengheid voor bestelwagens zou 85g CO2/km 
zijn. Dit zou investeringen in zeer koolstofarme (hydride, elektrische) bestelwagens 
bevorderen, waardoor Europese bedrijven worden beschermd tegen alsmaar stijgende 
olieprijzen, en het zou tevens bijdragen aan het terugdringen van luchtverontreiniging en 
geluidshinder, met name in stedelijke gebieden, waar bestelwagens vaak worden gebruikt.

Amendement 54
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 510/2011
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"(c bis) vanaf 2025:
Specifieke CO2-emissie = 100 + a × (M –
M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = *
(* equivalent van 100% hellingsgraad)."

Or. en


