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Amendement 14
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Tenzij we leren om onze 
hulpbronnen veel efficiënter te gebruiken, 
zal de Europese economie ook in de 
toekomst worden blootgesteld aan ernstige 
risico's in verband met de energieprijzen, 
zoals potentiële oliecrisis of 
aardgastekorten. Door een nieuwe 
doelstelling van 60 g CO2/km tegen 2025 
in te voeren, kunnen we ervoor zorgen dat 
de brandstofefficiëntie van voertuigen ook 
na 2020 zal blijven verbeteren, dat de 
economie minder kwetsbaar zal zijn voor 
sterke schommelingen van de olieprijzen 
en dat er meer zeer koolstofarme 
voertuigen op de markt zullen worden 
gebracht.

Or. en

Motivering

Uit de studie "Exploring possible car and van CO2 emission targets for 2025 in Europe" van 
Ricardo - AEA van november 2012 blijkt dat een doelstelling van 60 g/km tegen 2025 voor 
personenauto's de invoering van zeer koolstofarme technologieën zou versnellen. Deze 
doelstelling kan niet worden bereikt met uitsluitend conventionele en hybridewagens, tenzij de 
grootte en de prestaties van de wagens worden beperkt. Er moeten daarom ook zeer 
koolstofarme voertuigen worden gebouwd.

Amendement 15
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 het 
mondiale concurrentievermogen daarvan 
aangetast.

Or. lv

Amendement 16
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 95 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 95 g CO2/km dient 
te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en innoverende 
technologieën. Studies in opdracht van de 
Commissie hebben echter aangetoond dat 
de testprocedures voor het meten van 
CO2-emissies uit hoofde van die 
verordening het hanteren van flexibelere 
marges door fabrikanten niet zijn 
tegengegaan, wat heeft geleid tot 
ogenschijnlijk lagere CO2-emissies die 
niet kunnen worden toegeschreven aan 
technologische verbeteringen en dus ook 
niet kunnen worden gehaald tijdens het 
rijden op de weg. Daarom moet 
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Verordening (EG) nr. 715/2007 met spoed 
worden herzien zodat testprocedures de 
echte CO2-emissies van auto's 
weerspiegelen.

Or. en

Amendement 17
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 tijdens de 
testcyclus. Dit vereist bijvoorbeeld dat er 
tijdens tests van in gebruik zijnde auto's 
geen onderdelen worden gemonteerd met 
als doel de weerstand te verminderen of 
dat gebruiksmodellen representatief zijn 
voor het daadwerkelijke gebruik. Op deze 
manier kunnen consumenten erop 
vertrouwen dat de typische prestaties van 
een pas aangeschaft voertuig, zodra dat 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 
duidelijke voorschriften vast te stellen om 
te voorkomen dat flexibiliteit tijdens tests 
van in gebruik zijnde auto's wordt 
gebruikt om het brandstofverbruik en de 
CO2-emissies te verlagen tot onder het 
niveau dat onder normale 
gebruiksomstandigheden kan worden 
behaald.
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Or. en

Motivering

Om een uniforme toepassing van overeenstemming tijdens het gebruik te bevorderen en te 
waarborgen dat de nodige wijzigingen zijn afgestemd op normale gebruiksomstandigheden, 
dient de Commissie gedetailleerde voorschriften vast te stellen. Die voorschriften mogen geen 
afbreuk doen aan de verplichting om de overeenstemming tijdens het gebruik te waarborgen 
teneinde onnodige vertraging bij het waarborgen van de overeenstemming tijdens het gebruik 
te voorkomen.

Amendement 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De hoge, almaar stijgende prijzen 
van fossiele brandstoffen, en met name 
aardolie, plaatsen het economische 
herstel, de energiezekerheid en de 
betaalbaarheid van energie in Europa op 
de helling. Oliecrises kunnen leiden tot 
diepe recessies, een afname van het 
concurrentievermogen en een toename 
van de werkloosheid. Het afbouwen van 
onze afhankelijkheid van aardolie door 
onder meer de efficiëntie en 
duurzaamheid van nieuwe personenauto's 
en bestelwagens te verhogen, is dan ook 
een prioriteit.

Or. en

Amendement 19
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) We moeten inspanningen blijven 
leveren om ervoor te zorgen dat de CO2-
emissies verder worden ingeperkt nadat de 
EU-doelstelling van 95 g CO2/km is 
bereikt en dat de maatregelen die worden 
getroffen overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen weerspiegeld 
worden in de werkelijke prestaties van de 
voertuigen op de weg. Daartoe dient 
Verordening (EG) nr. 443/2009 eisen te 
bevatten ten aanzien van de 
overeenstemming tijdens het gebruik op 
het vlak van CO2.

Or. en

Motivering

De kloof tussen de typegoedkeuring en de reële emissies van nieuwe auto's wordt steeds 
groter. Dat is belangrijk, aangezien beperking van de CO2-uitstoot rechtstreeks leidt tot 
brandstofbesparing voor de consument. Om ervoor te zorgen dat de metingen van de CO2-
emissies per kilometer overeenstemmen met de reële emissieprestaties van het voertuig op de 
weg, dienen er eisen ten aanzien van de overeenstemming tijdens het gebruik te worden 
ingevoerd voor CO2. Zulke eisen worden reeds toegepast voor andere verontreinigende 
emissies.

Amendement 20
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie dient de 
veronderstelling dat elektrische 
voertuigen voor 2025 emissievrij zijn te 
herzien en dient vervolgens 
berekeningsmethodes in te voeren waarin 
de broeikasgasemissies bij de 
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stroomopwekking worden meegenomen.

Or. en

Amendement 21
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Rekening houdend met de 
onevenredige gevolgen die naleving van de 
specifieke emissiedoelstellingen voor de 
kleinste fabrikanten met zich zou 
meebrengen gezien het praktische nut van 
het voertuig, de hoge administratieve last 
van de afwijkingsprocedure en de 
marginale CO2-reductie die de door hen 
verkochte voertuigen opleveren, zijn 
fabrikanten die jaarlijks minder dan 500 
nieuwe personenauto's produceren 
vrijgesteld van de specifieke 
emissiedoelstelling en de bijdragen voor 
buitenmatige emissies.

(4) Rekening houdend met de 
onevenredige gevolgen die naleving van de 
specifieke emissiedoelstellingen voor de 
kleinste fabrikanten met zich zou 
meebrengen op grond van de volgens de 
massa vastgestelde nutsparameter van het 
voertuig, de hoge administratieve last van 
de afwijkingsprocedure en de marginale 
CO2-reductie die de door hen verkochte 
voertuigen opleveren, zijn fabrikanten die 
jaarlijks minder dan 500 nieuwe 
personenauto's produceren gedeeltelijk
vrijgesteld van de specifieke 
emissiedoelstelling en de bijdragen voor 
buitenmatige emissies. De Commissie 
dient voor zulke voertuigen andere 
nutscriteria voor te stellen, rekening 
houdend met de verhouding tussen 
motorvermogen en nuttige door het 
voertuig verrichte arbeid.

Or. pl

Motivering

De massa van een voertuig is slechts een van de vele belangrijke criteria. Er wordt geen 
melding gemaakt van andere belangrijke nutsparameters in verband met het motorvermogen 
en de wrijvingsweerstand, of verliezen ten gevolge van turbulentie, d.w.z. de aerodynamische 
vorm van het voertuig.

Amendement 22
Jan Březina, Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Rekening houdend met de 
onevenredige gevolgen die naleving van de 
specifieke emissiedoelstellingen voor de 
kleinste fabrikanten met zich zou 
meebrengen gezien het praktische nut van 
het voertuig, de hoge administratieve last 
van de afwijkingsprocedure en de 
marginale CO2-reductie die de door hen 
verkochte voertuigen opleveren, zijn 
fabrikanten die jaarlijks minder dan 500
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
produceren vrijgesteld van de specifieke 
emissiedoelstelling en de bijdragen voor 
buitenmatige emissies.

(4) Rekening houdend met de 
onevenredige gevolgen die naleving van de 
specifieke emissiedoelstellingen voor de 
kleinste fabrikanten met zich zou 
meebrengen gezien het praktische nut van 
het voertuig, de hoge administratieve last 
van de afwijkingsprocedure en de 
marginale CO2-reductie die de door hen 
verkochte voertuigen opleveren, zijn 
fabrikanten die jaarlijks minder dan 1 000
nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 
produceren vrijgesteld van de specifieke 
emissiedoelstelling en de bijdragen voor 
buitenmatige emissies.

Or. en

Motivering

Fabrikanten van kleine volumes hebben afwijkingen aangevraagd via een ingewikkeld proces 
dat heel wat middelen vergt, ook van de Europese Commissie. In de effectbeoordeling van de 
Commissie staat dat de invloed van deze fabrikanten op het milieu slechts marginaal is. 
Bovendien staat de bovengrens van 500 voertuigen de economische ontwikkeling van deze 
kleine bedrijven in de weg; zij maken meer kans om financieel levensvatbaar te zijn als zij tot 
1 000 voertuigen mogen produceren, zeker gezien de economische crisis.

Amendement 23
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De procedure voor het verlenen van de 
afwijking aan kleine fabrikanten wordt 
vereenvoudigd opdat de fabrikanten meer 
flexibiliteit wordt geboden met betrekking 
tot de datum van de afwijkingsaanvraag 

Schrappen
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en de Commissie met betrekking tot het 
nemen van een besluit tot verlening ervan.

Or. pl

Motivering

Kleine fabrikanten van auto's voor mensen die houden van krachtige en snelle auto's mogen 
geen voorkeursbehandeling krijgen. De fabricage van dergelijke auto's is voor de 
samenleving niet van groot belang.

Amendement 24
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De afwijkingsprocedure voor 
nichefabrikanten moet worden voortgezet 
tot 2020. Teneinde de reductie-
inspanningen die nichefabrikanten moeten 
leveren in overeenstemming te brengen 
met die welke grote fabrikanten leveren, 
dient voor de nichefabrikanten vanaf 2020 
een doelstelling te gelden die 45 % lager is 
dan hun gemiddelde specifieke emissies in 
2007.

(6) De afwijkingsprocedure voor 
nichefabrikanten moet worden voortgezet 
tot 2020. Op het ogenblik dat aan 
nichefabrikanten een afwijking wordt 
toegestaan, moeten zij bewijzen dat ze hun 
verplichtingen ten aanzien van de 
doelstellingen nakomen. Teneinde de 
reductie-inspanningen die nichefabrikanten 
moeten leveren in overeenstemming te 
brengen met die welke grote fabrikanten 
leveren, dient voor alle fabrikanten vanaf 
2020 dezelfde doelstelling te gelden.

Or. pl

Motivering

Dit is noodzakelijk in het belang van eerlijke concurrentie.

Amendement 25
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 7



AM\925662NL.doc 11/84 PE504.233v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om 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
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen na 2020.

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om langetermijninvesteringen te 
doen en innovatie in te voeren 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 de voorwaarden die 
bijdragen tot het vereiste 
reductiepercentage in overeenstemming 
met de langetermijndoelstellingen van de 
Unie en de gevolgen voor de ontwikkeling 
van kosteneffectieve technologieën die de 
emissies van stof en schadelijke gassen en 
de geluidsemissies van voertuigen 
reduceren. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
CO2-doelstellingen na 2020. Het verslag 
dient een beoordeling te omvatten van 
CO2-emissies tijdens alle fasen van het 
fabricageproces, tijdens de gehele 
levensduur van het voertuig en tijdens de 
verwerking tot schroot en de recycling.

Or. pl

Motivering

Het emissievraagstuk vereist een holistische benadering.

Amendement 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om langetermijninvesteringen te 

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
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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 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen na 2020.

en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen voor de periode na 2020. Dit
moet gebeuren door het vaststellen van 
een doelstelling voor 2025. De doelstelling
dient gebaseerd te zijn op het vereiste 
reductiepercentage, dient in 
overeenstemming te zijn met de 
langetermijnklimaatdoelstellingen van de 
Unie en dient de ontwikkeling van 
kosteneffectieve CO2-reducerende 
technologieën voor voertuigen te 
versterken. Het is daarom wenselijk dat de 
Commissie verslag uitbrengt en passende 
voorstellen doet voor doelstellingen na 
2020

Or. en

Amendement 27
Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om 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 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop 
Verordening (EG) nr. 443/2009 voor de 
periode na 2009 gewijzigd zou kunnen 
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 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen na 2020. In dit verslag moet 
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doelstellingen na 2020. rekening worden gehouden met de CO2-
emissies gedurende de volledige 
levenscyclus van de auto's (met inbegrip 
van de productie en het einde van de 
levensduur).

Or. en

Amendement 28
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen om 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 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen na 2020.

(7) Om de automobielindustrie in staat te 
stellen langetermijninvesteringen te doen 
en te innoveren is het wenselijk informatie 
te verschaffen over de manier waarop 
Verordening (EG) nr. 443/2009 voor de 
periode na 2009 gewijzigd zou kunnen 
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 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden, de 
Commissie verslag uitbrengt en er 
passende voorstellen worden gedaan voor 
doelstellingen voor 2025 en voor de 
periode daarna.

Or. en

Amendement 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Rekening houdend met de grote 
hoeveelheid tijd die fabrikanten nodig 
hebben voor onderzoek en ontwikkeling, 
en teneinde investeerders de zekerheid te 
bieden die zij nodig hebben, is het van 
belang om een doelstelling voor 2025 vast 
te stellen. Als deze doelstelling nu wordt 
vastgesteld, wordt hetzelfde tijdspad als 
dat van 2007 gevolgd, toen de 
doelstellingen voor 2020 werden 
vastgesteld. Als Europa een 
voortrekkersrol wil blijven spelen in de 
mondiale wedloop naar schonere 
voertuigen, moet het, zeker gezien de 
ambitieuze normen voor 
brandstofefficiëntie die onlangs zijn
goedgekeurd in de VS, een 
langetermijndoelstelling voor 2025 
vaststellen van 65 g CO2/km;

Or. en

Amendement 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Aangezien consumenten enkel een 
goed geïnformeerde keuze kunnen maken 
als zij juiste, waarheidsgetrouwe 
informatie krijgen over de CO2-emissies 
en het brandstofverbruik, die rechtstreeks 
met elkaar verband houden, moeten die 
parameters zo nauwkeurig mogelijk 
worden voorspeld. Momenteel verschillen 
de reële emissies van auto's en 
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bestelwagens op de weg echter sterk van 
de waarden die uit de huidige testcyclus 
naar voren komen. Er moet daarom snel 
een verbeterde testcyclus worden 
ontwikkeld.

Or. en

Amendement 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 32
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) 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 
(hierna: WLTP)) in het kader van de 
Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties, maar deze is nog niet 
afgerond. Daarom zijn in bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 443/2009 
emissiegrenswaarden voor 2020 
opgenomen die gemeten zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008. Om de fabrikanten 
planningszekerheid te bieden wordt, met 
het oog op de doelstellingen van deze 
verordening, de huidige testprocedure tot 
en met 2020 ongewijzigd gehandhaafd.
Vanaf 2021 moet de WLTP de huidige 
testprocedure vervangen. Wanneer de 
WLTP met het oog op de doelstellingen 
van deze verordening vanaf 2021 wordt 
toegepast, moeten de in bijlage I 
opgenomen grenswaarden worden 
aangepast teneinde vergelijkbare 
strengheid te waarborgen voor de 
fabrikanten en voertuigcategorieën.

Or. de
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Amendement 33
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassawaarde en de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor 
de meting van specifieke CO2-emissies die 
is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
715/2007. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
443/2009 aan veranderingen in de 
voertuigmassa- en voetafdrukwaarde en 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
voor de meting van specifieke CO2-
emissies die is vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 715/2007. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Amendement 34
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassawaarde en de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor 
de meting van specifieke CO2-emissies die 
is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
715/2007. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

(12) De bevoegdheid om handelingen vast
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen voor het aanvullen 
van de regels inzake afwijkingen van de 
specifieke emissiedoelstellingen, voor het 
wijzigen van gegevensvereisten ten 
behoeve van de CO2-monitoring en voor 
het aanpassen van de formules voor de 
berekening van de specifieke CO2-emissies 
in bijlage I aan veranderingen in de 
voertuigmassawaarde en de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor 
de meting van specifieke CO2-emissies.
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. de

Amendement 35
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 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-
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emissiedoeleinden geen rekening houden 
met de schadelijke emissies van moderne 
interne verbrandingsmotoren. De 
Commissie wordt derhalve verzocht een 
verslag over dit onderwerp in te dienen.

Or. lv

Amendement 36
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie heeft de 
beschikbaarheid van voetafdrukgegevens 
en de toepassing ervan als nutsparameter in 
de formules in bijlage I beoordeeld. Deze 
gegevens zijn beschikbaar en de potentiële 
toepassing ervan is in de effectbeoordeling 
beoordeeld, op basis waarvan is 
geconcludeerd dat massa de nutsparameter 
moet zijn in de formules voor de 2020-
doelstelling. Niettemin dienen de lagere 
kosten en voordelen van een overstap naar
voetafdruk als nutsparameter in de 
toekomstige herziening te worden 
overwogen.

(14) De Commissie heeft de 
beschikbaarheid van voetafdrukgegevens 
en de toepassing ervan als nutsparameter in 
de formules in bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 443/2009 beoordeeld. Deze 
gegevens zijn beschikbaar en de potentiële 
toepassing ervan is in de effectbeoordeling 
beoordeeld. Op basis van die beoordeling 
is geconcludeerd dat massa de 
nutsparameter moet zijn in de formules 
voor de 2020-doelstelling, aangezien een 
overstap naar een andere nutsparameter 
niet tegemoet zou komen aan de 
doelstelling van planningszekerheid, 
omdat fabrikanten hun nalevingstraject 
tot 2020 hebben uitgestippeld op basis van 
de voortzetting van de huidige 
nutsparameter. Niettemin zouden de 
lagere kosten en voordelen van de
voetafdruk het gebruik ervan als 
nutsparameter na 2025 rechtvaardigen.
Daarom is het voor een soepele overgang 
van massa naar voetafdruk in de toekomst 
passend om een formule op basis van 
voetafdrukgegevens te introduceren die 
na 2016 door fabrikanten kan worden 
gebruikt als alternatief voor de formule 
die uitgaat van massa.

Or. en
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Amendement 37
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De specifieke CO2-emissies van 
nieuwe personenauto's worden in de Unie 
op geharmoniseerde basis gemeten 
overeenkomstig de in Verordening (EG) 
nr. 715/2007 en Verordening (EG) nr. 
692/2008 vastgestelde methode. Om de 
administratieve lasten van Verordening 
(EG) nr. 443/2009 tot een minimum te 
beperken, dient de naleving te worden 
getoetst aan gegevens over de registratie 
van nieuwe auto's in de Unie of over de 
overeenstemming tijdens het gebruik die 
zijn vergaard door de lidstaten en aan de 
Commissie zijn meegedeeld. Om de 
samenhang te garanderen tussen de 
gegevens die gebruikt worden om de 
naleving te beoordelen, moeten de regels 
voor het verzamelen en meedelen van deze 
gegevens zoveel mogelijk worden 
geharmoniseerd.

Or. en

Amendement 38
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) In Richtlijn 2007/46/EG is 
bepaald dat fabrikanten voor elke nieuwe 
personenauto een certificaat van 
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overeenstemming moeten afgeven en dat 
de lidstaten alleen toestemming mogen 
geven voor de registratie en het in het 
verkeer brengen van een nieuwe 
personenauto als voor die auto een geldig 
certificaat van overeenstemming is 
afgegeven. De door de lidstaten 
verzamelde gegevens moeten in 
voorkomend geval overeenstemmen met 
die op het certificaat van 
overeenstemming dat door de fabrikant 
voor de personenauto in kwestie is 
afgegeven. Als de lidstaten, om 
gerechtvaardigde redenen, het certificaat 
van overeenstemming niet zouden 
gebruiken voor de registratie en het in het 
verkeer brengen van een nieuwe 
personenauto, dan moeten zij maatregelen 
treffen die ervoor zorgen dat de 
bewakingsprocedure voldoende 
nauwkeurig is. Er moet een 
standaardgegevensbank van de Unie voor 
gegevens over certificaten van 
overeenstemming en gegevens tijdens 
gebruik worden opgezet. Deze databank 
moet als enkele referentie worden 
gebruikt om lidstaten in staat te stellen 
hun registratiegegevens eenvoudiger vast 
te leggen wanneer nieuwe voertuigen 
worden geregistreerd.

Or. en

Amendement 39
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Of de fabrikanten voldoen aan 
de doelstellingen van Verordening (EG) 
nr. 443/2009, moet op het niveau van de 
Unie worden beoordeeld. Fabrikanten met 
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hogere gemiddelde specifieke CO2-
emissies dan die welke uit hoofde van die 
verordening zijn toegestaan, moeten vanaf 
2012 voor elk kalenderjaar een bijdrage 
voor overtollige emissies betalen. De 
bijdrage moet in verhouding staan tot de 
mate waarin de fabrikanten hebben 
nagelaten de doelstelling na te leven. De 
bijdrage moet toenemen met de tijd. Om 
voldoende stimulansen te bieden om 
maatregelen te treffen om de specifieke 
CO2-emissies van personenwagens te 
beperken, dient de bijdrage in verhouding 
te staan tot de kosten van de technologie 
en tot de te verwachten maximale extra 
kosten van de naleving 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 bijdrage voor overtollige emissies moet worden vastgesteld op een niveau dat garandeert 
dat alle fabrikanten aan de verordening voldoen. Om voldoende stimulansen te bieden om 
maatregelen te treffen om de specifieke CO2-emissies van personenwagens te beperken, dient 
de bijdrage in verhouding te staan tot de te verwachten maximale extra kosten voor 
individuele fabrikanten op basis van de technologiekosten.

Amendement 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
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beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie.

beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage III en XII bij 
Verordening (EG) nr. 692/2008, ECE R83-
06 en ECE R101, telkens geldig vanaf 
…+.

___________________
+ PB: datum van aanneming van deze 
verordening invoegen.

Or. en

Motivering

De huidige versie van de Euro 6-Verordening (NEDC/ECE R83 en ECE R101) dient te 
worden bijgewerkt om te garanderen dat de doelstellingen even strikt blijven als de vandaag 
vastgestelde doelstellingen, ongeacht geplande wijzigingen in de eigenlijke procedures en 
cycli.

Amendement 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie.

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage III en XII bij 
Verordening (EG) nr. 692/2008, ECE R83-
06 en ECE R101, telkens geldend vanaf 
…+.
____________________
+ PB: datum van aanneming van deze 
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verordening invoegen.

Or. en

Motivering

De huidige versie van de Euro 6-Verordening (NEDC/ECE R83 en ECE R101) dient te 
worden bijgewerkt om te garanderen dat de doelstellingen even strikt blijven als de vandaag 
vastgestelde doelstellingen, ongeacht geplande wijzigingen in de eigenlijke procedures en 
cycli.

Amendement 42
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie.

In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 80 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.

Or. en

Motivering

Uit de macro-economische modellen in de effectbeoordeling van deze regelgeving blijkt dat 
de besparingen die de beperking van de EU-uitgaven voor aardolie op basis van de 
doelstelling voor 2020 met zich zouden brengen, tot een toename van het bbp van 12 miljard 
euro zouden leiden. Als de doelstellingen voor 2020 zouden worden versterkt, zou die 
toename nog groter zijn.
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Amendement 43
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt na alinea 2 de 
volgende alinea ingevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 60 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan."

Or. en

Amendement 44
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt na alinea 2 de 
volgende alinea ingevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 75g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
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uitvoeringsbepalingen ervan."

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling biedt fabrikanten en toeleveranciers in de automobielsector 
plannings- en investeringszekerheid. In 2008 werd de langetermijndoelstelling vastgesteld 
voor 12 jaar; dat dient nu opnieuw het geval te zijn. Een doelstelling van 75g zou zorgen de 
verdere verbetering van conventionele voertuigen, maar zou geen grootschalige invoering 
van bijzonder geavanceerde technologieën, zoals elektrische voertuigen, vereisen.

Amendement 45
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt na alinea 2 de 
volgende alinea ingevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten vallen 
in het bereik tussen 65 g CO2/km en 75g 
CO2/km, zoals in detail staat weergegeven 
in artikel 13, lid 5."

Or. en

Amendement 46
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening is vastgesteld dat
vanaf 2020 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 95 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, en met 
behulp van innoverende technologie.

Vanaf 2020 wordt de in deze verordening 
vastgestelde gemiddelde CO2-emissie van
95 g CO2/km gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en bijlage 
XII bij Verordening (EG) nr. 692/2008 en 
de uitvoeringsbepalingen ervan, en dient 
deze te worden bereikt met behulp van 
verbeteringen in de motortechniek en 
innoverende technologie.

Or. de

Amendement 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt na alinea 2 de 
volgende alinea ingevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 65 g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en bijlage XII bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008 en de 
uitvoeringsbepalingen ervan."

Or. en

Amendement 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 1 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 49
Jan Březina, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 443/2009
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 personenauto's 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 1 000 in de EU 
in het voorgaande kalenderjaar 
ingeschreven nieuwe personenauto's heeft 
geproduceerd.

Or. en

Motivering

Producenten van kleine volumes hebben uitzonderingsregelingen aangevraagd via een 
ingewikkeld proces dat heel wat middelen vergt, ook van de Europese Commissie. In de 
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effectbeoordeling van de Commissie staat dat de invloed van deze fabrikanten op het milieu 
slechts marginaal is. Daarnaast staat de bovengrens van 500 voertuigen de economische 
ontwikkeling van deze kleine bedrijven in de weg; zij maken meer kans om financieel 
levensvatbaar te zijn als zij tot 1 000 voertuigen mogen produceren, zeker gezien de 
economische crisis.

Amendement 50
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 443/2009
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 personenauto's 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 5000 in de EU 
in het voorgaande kalenderjaar 
ingeschreven nieuwe personenauto's heeft 
geproduceerd.

Or. ro

Amendement 51
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 3, lid 1, letter f), wordt 
vervangen door:
f) "specifieke CO2-emissies": de emissies 
van een personenauto, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en op het certificaat van 
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overeenstemming vermeld als de CO2-
massa-emissie (gemengd). Voor 
personenauto's zonder typegoedkeuring 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 betekenen "specifieke CO2-
emissies" de CO2-emissies gemeten 
overeenkomstig dezelfde meetprocedure 
als gespecificeerd voor personenauto's in 
Verordening (EG) nr. 692/2008, of 
overeenkomstig de procedures die door de 
Commissie zijn vastgesteld om de CO2-
emissies voor deze personenauto's te 
bepalen; met het oog op de doelstellingen 
van deze verordening worden eventuele 
veranderingen, die in Verordening (EG) 
nr. 715/2007 en in Verordening (EG) nr. 
692/2008 evenals in de eraan ten 
grondslag liggende ECE-normen R 83 en 
R 101 werden vastgesteld en vanaf 1 
januari 2013 in werking treden, pas vanaf 
1 januari 2021 van kracht."

Or. de

Amendement 52
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 3, lid 1, wordt de 
volgende letter h) toegevoegd:
"h) "alternatieve brandstoffen":
hoogenergetische vloeibare of gasvormige 
chemische stoffen, meestal 
koolwaterstofverbindingen."

Or. pl
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Motivering

Deze omvatten zowel biobrandstoffen als klassieke brandstoffen die zijn aangepast om de 
CO2-emissies te beperken.

Amendement 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 54
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 5 komt als volgt te luiden:
"Artikel 5
Superkrediet
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50 % van de waarde voor 
de specifieke emissiedoelstelling van elke 
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fabrikant conform Verordening (EG) nr. 
443/2009 als:
- 3,5 auto's in 2012,
- 3,5 auto's in 2013,
- 2,5 auto's in 2014,
- 2,5 auto's in 2015,
- 2,5 auto's in 2016,
- 2,5 auto's in 2017,
- 2 auto's in 2018,
- 2 auto's in 2019,
- 2 auto's in 2020.
1 bis. Een meervoudige telling 
overeenkomstig lid 1 vindt alleen dan 
plaats wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een fabrikant in het 
betreffende kalenderjaar diens specifieke 
emissiedoelstelling met niet meer dan 15 
% overschrijden."

Or. de

Amendement 55
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Na artikel 5 wordt het volgende artikel 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 5 bis
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km
1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
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van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant."

Or. en

Amendement 56
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Na artikel 5 wordt het volgende artikel 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 5 bis
Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.
2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 



PE504.233v01-00 34/84 AM\925662NL.doc

NL

20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant."

Or. de

Amendement 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km

Stimulansen voor emissiearme auto's

Or. en

Amendement 58
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Superkredieten voor de doelstelling van 95 
g CO2/km

Superkredieten

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50g CO2/km als:
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- 2 auto's in 2020;
- 1,7 auto's in 2021;
- 1,5 auto's in 2022;
- 1,3 auto's in 2023;
- 1 auto vanaf 2024.

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren voor 
de periode 2020 tot en met 2023 is niet 
hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

2. Het maximumaantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren voor 
een welbepaald jaar is niet hoger dan 2 % 
van het cumulatieve totaal van de nieuwe 
inschrijvingen van personenauto's per 
fabrikant.

Or. en

Motivering

Gezien de hoge kosten voor O&O, grondstoffen en productie die de ontwikkeling van zeer 
koolstofarme voertuigen met zich brengt, kunnen er aanvullende stimulansen nodig zijn om 
fabrikanten ertoe aan te zetten om sneller dan gepland werk te maken van zeer koolstofarme 
voertuigen. Superkredieten zouden daarbij kunnen helpen, maar zouden tevens de doelstelling 
van 95 g kunnen ondergraven. Er moet daarom een goed evenwicht worden gevonden door de 
vermenigvuldigingsfactoren, de periode en het aantal kredieten dat mag worden gebruikt, in 
te perken.

Amendement 59
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 45 g CO2/km als 2 
personenauto's voor de periode 2016-
2019.
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Or. en

Amendement 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies van een 
fabrikant:

a) wordt de specifieke emissiedoelstelling 
van een fabrikant die minder dan 4 % 
nieuwe auto's met lage emissies, die 
minder dan 35 g CO2/km uitstoten, 
verkoopt, verminderd met:
- 4 g voor fabrikanten die minder dan 1 % 
aan auto's met lage emissies verkopen
- 3 g voor fabrikanten die minder dan 2 % 
aan auto's met lage emissies verkopen
- 2 g voor fabrikanten die minder dan 3 % 
aan auto's met lage emissies verkopen
- 1 g voor fabrikanten die minder dan 4 % 
aan auto's met lage emissies verkopen
b) wordt de specifieke emissiedoelstelling 
van een fabrikant die meer dan 4 % 
nieuwe auto's met lage emissies, die 
minder dan 35 g CO2/km uitstoten, 
verkoopt, verhoogd met:
- 2 g voor fabrikanten die meer dan 4% 
aan auto's met lage emissies verkopen
- 3 g voor fabrikanten die meer dan 5 % 
aan auto's met lage emissies verkopen
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1 bis. Het totaal aantal voertuigen per 
fabrikant met specifieke CO2-emissies van 
35 g CO2/km wordt ieder jaar tegen 28 
februari door de lidstaten openbaar 
gemaakt met betrekking tot het 
voorgaande kalenderjaar, beginnende in 
...+.
1 ter. De Commissie brengt ieder jaar 
tegen 28 februari met betrekking tot het 
voorgaande jaar een verslag uit over de 
manier waarop de stimulansen voor 
auto's met lage emissies de specifieke 
emissiedoelstellingen van fabrikanten 
hebben beïnvloed, te beginnen in …+.
__________________
+ PB: jaar van inwerkingtreding van deze 
verordening invoegen.

Or. en

Amendement 61
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km

Zeer koolstofarme voertuigen

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Vanaf 2020:

a) wordt de gemiddelde specifieke CO2-
emissiedoelstelling voor elke fabrikant die 
verantwoordelijk is voor de registratie op 
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de EU-markt van meer dan 5 % nieuwe 
personenauto's met specifieke emissies 
van minder dan 50g CO2/km, verhoogd 
met 2 g CO2/km;
b) wordt de gemiddelde specifieke CO2-
emissiedoelstelling voor elke fabrikant die 
verantwoordelijk is voor de registratie in 
de EU-markt van minder dan 4 % nieuwe 
personenauto's met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50g CO2/km, 
verlaagd met 1g CO2/km;
c) blijft de gemiddelde specifieke CO2-
emissiedoelstelling ongewijzigd voor 
fabrikanten die verantwoordelijk zijn voor 
de registratie in de EU-markt van 4 % tot 
5 % nieuwe personenauto's met specifieke 
CO2-emissies van minder dan 50g 
CO2/km.

Or. en

Amendement 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50g CO2/km of minder 
dan 50 % van de CO2-waarde die in de 
specifieke emissiedoelstelling voor die 
auto is opgenomen volgens de formule in 
bijlage 1, met een bovengrens van 70g 
CO2/km, als 2 personenauto's vanaf 2016.
Het gebruik van een deel van of van alle 
geaccumuleerde kredieten is in elk jaar 
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gedurende de periode 2016-2025 mogelijk.

Or. en

Motivering

De EU is het eens geworden over een algemene beleidsvisie voor schoon en duurzaam 
vervoer in de komende decennia. Superkredieten zijn een instrument dat geavanceerde CO2-
reductietechnologieën kan ondersteunen en bieden een stimulans voor de automobielindustrie 
om deze nieuwe technologieën zo snel mogelijk in te voeren. Daardoor zullen deze bijzonder 
kostenintensieve technologieën sneller worden geaccepteerd door de markt en kunnen alle 
belanghebbenden ervan profiteren, waaronder de consument (snellere levering van het 
product), het milieu (lagere CO2-emissies) en de fabrikanten (snellere afname van de kosten).
De verhoogde steun voor emissiearme voertuigen moet ook bekeken worden in het kader van 
de internationale context, waar de steun voor zulke voertuigen al een belangrijke 
beleidsprioriteit is (onder meer in de VS, Japan en China). In de rest van de wereld wordt er 
meer steun geboden voor deze technologieën, wat de ambities van de EU om wereldleider te 
worden op het vlak van deze technologieën zou kunnen beperken. Vanwege de onzekere 
situatie op de markt moeten er bepaalde flexibiliteitsmechanismen worden ingebouwd om de 
steun voor deze voertuigen de komende jaren in stand te houden en om fabrikanten in staat te 
stellen om indien nodig gebruik te maken van superkredieten (overdraagbaarheid van 
superkredieten naar een latere periode).

Amendement 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50g CO2/km of minder 
dan 50 % van de CO2-waarde die in de 
specifieke emissiedoelstelling voor die 
auto is opgenomen volgens de formule in 
bijlage 1, met een bovengrens van 70g 
CO2/km, als 2 personenauto's vanaf 2016.
Het gebruik van een deel van of van alle 
geaccumuleerde kredieten is in elk jaar
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vanaf 2016 mogelijk.

Or. en

Motivering

De EU is het eens geworden over een algemene beleidsvisie voor schoon en duurzaam 
vervoer in de komende decennia. Daardoor zullen deze bijzonder kostenintensieve 
technologieën sneller worden geaccepteerd door de markt en kunnen alle belanghebbenden 
ervan profiteren, waaronder de consument (snellere levering van het product), het milieu 
(lagere CO2-emissies) en de fabrikanten (snellere afname van de kosten). Vanwege de 
onzekere situatie op de markt moeten er bepaalde flexibiliteitsmechanismen worden 
ingebouwd om de steun voor deze voertuigen in stand te houden.

Amendement 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50g CO2/km of minder 
dan 50 % van de CO2-waarde die in de 
specifieke emissiedoelstelling voor die 
auto is opgenomen volgens de formule in 
bijlage 1, met een bovengrens van 70g 
CO2/km, als 1,5 personenauto's vanaf
2016.

Or. en

Amendement 65
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
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Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 2
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

Or. en

Motivering

In bijvoorbeeld de VS en China wordt meer steun geboden voor emissiearme voertuigen. Het 
EU-beleid moet in lijn liggen met het beleid van die landen/regio's, om te voorkomen dat de 
EU aan concurrentievermogen moet inboeten, wat het concurrentievermogen van de 
Europese sector binnen de mondiale context zou benadelen.

Amendement 66
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 45 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

Or. en
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Motivering

Tijdens de overgangsperiode van auto's op benzine naar elektrische auto's is elektriciteit voor 
auto's nog niet overal beschikbaar (met name in dunbevolkte gebieden). Het is daarom 
belangrijk om ook stimulansen te bieden voor de ontwikkeling van koolstofarme hybride 
elektrische voertuigen.

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 35 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

1. Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe 
personenauto met specifieke CO2-emissies 
van minder dan 50 g CO2/km als 1,3 
personenauto's in de periode van 2020 tot 
en met 2023 en als 1 personenauto vanaf 
2024.

Or. ro

Amendement 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 

Schrappen
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bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Or. en

Motivering

De EU is het eens geworden over een algemene beleidsvisie voor schoon en duurzaam 
vervoer in de komende decennia. Superkredieten zijn een instrument dat geavanceerde CO2-
reductietechnologieën kan ondersteunen en bieden een stimulans voor de automobielindustrie 
om deze nieuwe technologieën zo snel mogelijk in te voeren. Daardoor zullen deze bijzonder 
kostenintensieve technologieën sneller worden geaccepteerd door de markt en kunnen alle 
belanghebbenden ervan profiteren, waaronder de consument (snellere levering van het 
product), het milieu (lagere CO2-emissies) en de fabrikanten (snellere afname van de kosten).
De verhoogde steun voor emissiearme voertuigen moet ook bekeken worden in het kader van 
de internationale context, waar de steun voor zulke voertuigen al een belangrijke 
beleidsprioriteit is (onder meer in de VS, Japan en China). In de rest van de wereld wordt er 
meer steun geboden voor deze technologieën, wat de ambities van de EU om wereldleider te 
worden op het vlak van deze technologieën zou kunnen beperken. Vanwege de onzekere 
situatie op de markt moeten er bepaalde flexibiliteitsmechanismen worden ingebouwd om de 
steun voor deze voertuigen de komende jaren in stand te houden en om fabrikanten in staat te 
stellen om indien nodig gebruik te maken van superkredieten (overdraagbaarheid van 
superkredieten naar een latere periode).

Amendement 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 

Schrappen
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personenauto's per fabrikant.

Or. en

Amendement 70
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren 
voor de periode 2020 tot en met 2023 is 
niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

2. Vanaf 2020 en in elk volgend 
kalenderjaar berekent de Commissie op 
basis van de informatie die lidstaten in 
overeenstemming met artikel 8, lid 2, 
verstrekken, in welke mate de 
verhogingen en verlagingen die 
verworven zijn krachtens de bepalingen 
van dit artikel van invloed zijn op de 
hoogte van de doelstelling zoals bedoeld 
in artikel 1.

Or. en

Amendement 71
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren voor 
de periode 2020 tot en met 2023 is niet 

2. Het maximum aantal nieuwe 
personenauto's waarmee rekening wordt 
gehouden bij de toepassing van de in lid 1 
bedoelde vermenigvuldigingsfactoren voor 
de periode 2020 tot en met 2023 is niet 



AM\925662NL.doc 45/84 PE504.233v01-00

NL

hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

hoger dan het cumulatieve totaal van 1 % 
van de nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.

Or. de

Amendement 72
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 5 bis (nieuw) – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verhoging van de specifieke 
emissiedoelstelling voor elke fabrikant op 
basis van de berekening van de 
superkredieten mag maximaal 5g CO2/km 
bedragen.

Or. en

Amendement 73
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Artikel 6 komt als volgt te luiden:
"Om te bepalen of een fabrikant de in 
artikel 4 bedoelde specifieke 
emissiedoelstelling heeft gehaald, worden 
de specifieke CO2-emissiedoelstellingen 
van elk voertuig dat kan rijden op 
alternatieve brandstof overeenkomstig 
Europese normen, uiterlijk op 31 
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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 voertuig is geregistreerd, 
de genoemde alternatieve brandstof, met 
inbegrip van biobrandstoffen, die aan de 
in de desbetreffende EU-wetgeving 
bepaalde duurzaamheidscriteria voldoet, 
aanbiedt."

Or. pl

Motivering

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

Amendement 74
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 7 bis
Overeenstemming tijdens het gebruik
1. De bepalingen betreffende 
overeenstemming tijdens het gebruik 
gelden mutatis mutandis voor het 
brandstofverbruik en de CO2-emissies van 
personenauto's gedurende hun normale 
levenscyclus onder normale 
gebruiksomstandigheden, zoals bepaald in 
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artikel 9 van en bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 692/2008. Zulke bepalingen 
vereisen dat er een onafhankelijke 
uitlooptest wordt uitgevoerd van de 
nieuwe auto waarvoor de 
overeenstemming tijdens het gebruik 
wordt gecontroleerd, op basis waarvan de 
weerstand kan worden verkregen voor het 
instellen van de dynamometer.
2. De resultaten van tests tijdens het 
gebruik gaan vergezeld van een 
controleverslag van een onafhankelijke 
en gecertificeerde instantie. In dat 
controleverslag wordt vermeld of de tests 
tijdens het gebruik representatief waren 
voor normale gebruiksomstandigheden en 
toegestane aanpassingen.
3. De lidstaten publiceren, in 
elektronische vorm, de resultaten van de 
tests tijdens het gebruik en het 
begeleidende controleverslag 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG, en 
doen die resultaten en het controleverslag 
binnen drie maanden aan de Commissie 
toekomen.
4. Indien de bij de tests tijdens het gebruik 
gemeten waarde van de CO2-emissies van 
een nieuwe personenauto de specifieke 
CO2-emissies die in het kader van artikel 
8, lid 2, zijn gemeld met meer dan 4 % 
overschrijdt, herberekent de Commissie 
het gemiddelde van de specifieke CO2-
emissies van de fabrikant tijdens de 
voorgaande jaren met het oog op het 
controleren van de naleving van de 
doelstelling voor specifieke emissies, 
overeenkomstig artikel 8. Indien na deze 
herberekening een overschrijding van de 
specifieke emissiedoelstelling wordt 
vastgesteld, wordt de in artikel 9 bedoelde 
bijdrage voor overtollige emissies 
opgelegd.
5. De Commissie houdt een centraal 
register bij van de door de nationale 
autoriteiten gemelde resultaten van de 
tests tijdens het gebruik en publiceert 
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jaarlijks een samenvattend verslag. Het 
centraal register en het samenvattend 
verslag worden in elektronische vorm 
openbaar gemaakt.
6. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen gedetailleerde 
voorschriften voor de overeenstemming 
tijdens het gebruik vast, zoals bepaald in 
lid 1, die nodig zijn om ervoor te zorgen 
dat de tests tijdens het gebruik zo normaal 
mogelijke gebruiksomstandigheden 
opleveren en tegelijkertijd een uniforme 
tenuitvoerlegging garanderen en die 
gebaseerd zijn op de ervaring die werd 
opgedaan bij de tenuitvoerlegging van lid 
1 door de fabrikanten en de evaluaties uit 
de controleverslagen als bedoeld in lid 2.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
14, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
Deze regels worden uiterlijk op 
[DDMMJJJJ] vastgesteld."

Or. en

Motivering

De huidige bepalingen voor overeenstemming tijdens het gebruik worden al lang gebruikt en 
vormen een goede basis voor het meten van brandstofverbruik en CO2-emissies bij normale 
gebruiksomstandigheden. Wanneer de reële CO2-emissies de op het certificaat van 
overeenstemming geregistreerde emissies al te zeer overstijgen, dient de Commissie de 
naleving van de specifieke emissiedoelstellingen voor de voorbije jaren opnieuw te bekijken 
en waar nodig bijdragen voor overtollige emissies op te leggen.

Amendement 75
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 7 bis
Overeenstemming tijdens het gebruik
1. De bepalingen betreffende 
overeenstemming tijdens het gebruik zoals 
bedoeld in artikel 9 en bijlage II van 
Verordening (EG) nr. 692/2008 gelden 
mutatis mutandis voor het 
brandstofverbruik en de CO2-emissies van 
personenvoertuigen gedurende hun 
normale levenscyclus onder normale 
gebruiksomstandigheden.
2. Voor alle nieuwe voertuigen kunnen de 
resultaten van tests tijdens het gebruik 
vergezeld gaan van een controleverslag 
van een onafhankelijke en gecertificeerde 
instantie waarin wordt vermeld of de tests 
tijdens het gebruik representatief waren 
voor normale gebruiksomstandigheden en 
toegestane aanpassingen.
3. De lidstaten publiceren, in 
elektronische vorm, de resultaten van de 
tests tijdens het gebruik en het 
begeleidende controleverslag 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG, en 
doen die resultaten en het controleverslag 
binnen drie maanden aan de Commissie 
toekomen.
4. Indien de bij de tests tijdens het gebruik 
gemeten waarde van de CO2-emissies van 
een personenvoertuig de specifieke CO2-
emissies die in het kader van artikel 8, lid 
2, zijn gemeld met meer dan 4 % 
overschrijdt, herberekent de Commissie 
het gemiddelde van de specifieke CO2-
emissies van de fabrikant tijdens dat jaar 
met het oog op het controleren van de 
naleving van de doelstelling voor 
specifieke emissies, overeenkomstig 
artikel 8. Indien na deze herberekening 
een overschrijding van de specifieke 
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emissiedoelstelling wordt vastgesteld, 
wordt de in artikel 9 bedoelde bijdrage 
voor overtollige emissies opgelegd.
5. De Commissie houdt een centraal 
register bij van de door de nationale 
autoriteiten gemelde resultaten van de 
tests tijdens het gebruik en publiceert 
jaarlijks een samenvattend verslag. Het 
centraal register en het samenvattend 
verslag worden in elektronische vorm 
openbaar gemaakt."

Or. en

Amendement 76
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 7 bis
Overeenstemming tijdens het gebruik
De maatregelen voor de 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.
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 
onafhankelijke en gecertificeerde 
instantie.
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Indien de gemeten CO2-waarde meer dan 
4 % hoger uitvalt dan de door de 
fabrikant opgegeven CO2-waarde, is 
artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 
715/2007 van toepassing."

Or. en

Amendement 77
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Artikel 8, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. De Commissie houdt een centraal 
register bij van alle gegevens die de 
lidstaten overeenkomstig dit artikel 
doorgeven. Het centrale register wordt 
openbaar gemaakt.
Uiterlijk 30 juni van elk jaar, en 
beginnende in 2011, zal de Commissie 
voor elke fabrikant een voorlopige 
berekening maken van het volgende:
a) de gemiddelde specifieke CO2-emissies 
tijdens het voorafgaande kalenderjaar;
b) de specifieke emissiedoelstelling in het 
voorafgaande kalenderjaar, en
c) het verschil tussen de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies tijdens het 
voorafgaande kalenderjaar zoals 
berekend overeenkomstig letter a) en de 
specifieke emissiedoelstelling voor dat 
jaar.
Bovendien zal de Commissie uiterlijk 30 
juni van elk jaar, beginnende in 2016 en 
tot en met 2023, voor elke fabrikant een 
voorlopige berekening maken van het 
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volgende:
a) de gemiddelde specifieke CO2-emissies 
tijdens het voorafgaande kalenderjaar, 
waarbij het in artikel 5 genoemde 
superkrediet buiten beschouwing wordt 
gelaten,
b) het verschil tussen de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies tijdens het 
voorafgaande kalenderjaar zoals 
berekend overeenkomstig letter a) en de 
specifieke emissiedoelstelling voor dat 
jaar.
De Commissie stelt elke fabrikant in 
kennis van haar voorlopige berekening 
voor de betreffende fabrikant. De 
kennisgeving bevat gegevens voor elke 
lidstaat over het aantal geregistreerde 
nieuwe personenauto's en hun specifieke 
CO2-emissies."

Or. de

Amendement 78
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Artikel 8, lid 5, wordt vervangen 
door:
"5. Binnen drie maanden na in kennis te 
zijn gesteld van de in lid 4 vermelde 
voorlopige berekening kunnen 
fabrikanten eventuele fouten in de 
gegevens aan de Commissie signaleren, 
met vermelding van de lidstaat waarop de 
fout volgens hen betrekking heeft.
De Commissie zal alle meegedeelde fouten 
onderzoeken en uiterlijk 31 oktober de in 
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lid 4 vermelde voorlopige berekeningen 
bevestigen of wijzigen."
Vanaf 1 januari 2016 tot en met 2023 
deelt elke fabrikant binnen drie maanden 
na mededeling van de in lid 4 vermelde 
voorlopige berekening van de Commissie 
mee of de Commissie bij de berekening 
van zijn gemiddelde specifieke CO2-
emissies in het voorafgaande kalenderjaar 
het in artikel 5 genoemde superkrediet in 
beschouwing dient te nemen."

Or. de

Amendement 79
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 9, lid 2, onder b), wordt 
vervangen door:
"(b) vanaf 2019:
(overtollige emissies × 130 EUR) × aantal 
nieuwe personenauto's."

Or. en

Motivering

De bijdrage voor overtollige emissies moet op een correct niveau worden vastgesteld om de 
naleving van de verordening te garanderen. Volgens de effectbeoordeling van de Commissie 
bedragen de gemiddelde extra kosten voor het bereiken van 95 g/km in 2020 91 EUR per 
gram CO2/km. Om de verwachte maximale extra kosten voor de naleving van de 
doelstellingen voor 2020 te dekken, dient de bijdrage voor overtollige emissies te worden 
verhoogd naar minstens 130 EUR per gram CO2/km.
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Amendement 80
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 11 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in lid 4 komt de eerste alinea als 
volgt te luiden:
"Een aanvraag voor een afwijking van de 
overeenkomstig bijlage I berekende 
specifieke emissiedoelstelling mag worden 
ingediend door een fabrikant die samen 
met alle met hem verbonden 
ondernemingen per kalenderjaar goed is 
voor 10 000 tot 100 000 in de 
Gemeenschap geregistreerde nieuwe 
personenauto's.'

Or. en

Motivering

Om een geleidelijke daling van de totale CO2-emissies van het wagenpark te verzekeren, moet 
de afwijking voor nichefabrikanten vanaf 2020 tot 2030 worden beperkt tot 100 000.

Amendement 81
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 11 – lid 4 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) als de toepassing geschiedt volgens 
bijlage I, punt 1, onder c), een doelstelling 
die een vermindering van 45 % is van de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies in 
2007 of als één aanvraag wordt ingediend 

Schrappen
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voor een aantal onderling verbonden 
ondernemingen, een doelstelling die 45 % 
lager is dan het gemiddelde van de 
gemiddelde specifieke CO2-emissies van 
deze ondernemingen in 2007.

Or. ro

Amendement 82
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 11 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) In lid 4 wordt na de tweede alinea 
het volgende punt toegevoegd:
"(c bis) als de toepassing geschiedt 
volgens bijlage I, punt 1, onder d), een 
doelstelling die een vermindering van 65 
% is van de gemiddelde specifieke CO2-
emissies in 2007 of als één aanvraag
wordt ingediend voor een aantal 
onderling verbonden ondernemingen, een 
doelstelling die 65 % lager is dan het 
gemiddelde van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van deze ondernemingen in 
2007."

Or. en

Amendement 83
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. pl

(De totale bijdrage van deze technologie aan de vermindering van de gemiddelde specifieke 
emissiedoelstelling van een fabrikant kan tot 7 g CO2/km bedragen)

Motivering

Er kan geen limiet worden ingesteld op innovatieve technologieën.

Amendement 84
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 12 wordt lid 1 vervangen 
door:
"1. Op aanvraag van een toeleverancier 
of een fabrikant wordt rekening gehouden 
met CO2-reducties die worden 
gerealiseerd door toepassing van 
innoverende technologieën.
De beoordeling van de technologieën 
moet ten minste een controleverslag van 
een technische dienst in de zin van artikel 
7 van Verordening (EU) nr. 725/2011 
omvatten.
De totale bijdrage van deze technologieën 
aan de vermindering van de gemiddelde 
specifieke emissiedoelstelling van een 
fabrikant kan tot 3,5g CO2/km per 
voertuig bedragen."
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Or. en

Motivering

Eco-innovaties verbeteren de efficiëntie van het voertuig op de weg, maar niet tijdens de 
testcyclus. De testcyclus en de testprocedure moeten worden bijgewerkt om beter aan te 
sluiten op de werkelijke situatie op de weg. Totdat de cyclus is bijgewerkt, kunnen we de 
behoefte aan eco-innovaties in aanmerking nemen voor zover de huidige robuuste 
beoordelingsprocedure wordt gehandhaafd en er voor de totale bijdrage van deze eco-
innovaties aan de emissiedoelstelling een bovengrens van 3,5g/km wordt vastgesteld.

Amendement 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
2009/443/EG
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 12, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. Op aanvraag door een toeleverancier 
of fabrikant wordt rekening gehouden met 
CO2-besparingen die worden gerealiseerd 
door gebruik van innoverende technologie 
of door een combinatie van innoverende 
technologie ("innoverende 
technologiepakketten"). De totale 
bijdrage van deze technologieën tot de 
vermindering van de gemiddelde 
specifieke emissies van een fabrikant kan 
tot 7 g CO2/km bedragen."

Or. de

Amendement 86
Ismail Ertug

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
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2009/443/EG
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor een procedure om de 
innoverende technologieën als bedoeld in 
lid 1 goed te keuren middels 
uitvoeringshandelingen. De 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 14, lid 2, van deze 
verordening bedoelde 
onderzoeksprocedure.

De Commissie stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor een procedure om de 
innoverende technologieën of het 
innoverende technologiepakket als 
bedoeld in lid 1 goed te keuren middels 
uitvoeringshandelingen. De 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 14, lid 2, van deze 
verordening bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 87
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. pl

(c) de innoverende technologie mag niet vallen onder de CO2-meting volgens de 
standaardtestcyclus, of onder bindende bepalingen als gevolg van aanvullende maatregelen 
om de in artikel 1 bedoelde extra vermindering met 10 g CO2/km te bewerkstelligen of mag 

niet verplicht zijn op grond van andere bepalingen in de Gemeenschapswetgeving.)
Motivering

Deze uitzondering is onlogisch en ongefundeerd.

Amendement 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In artikel 12, lid 2, komt de eerste zin 
als volgt te luiden:

(9) In artikel 12 wordt lid 2 vervangen 
door:

"De Commissie stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor een procedure om de 
innoverende technologieën als bedoeld in 
lid 1 goed te keuren middels 
uitvoeringshandelingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure."

"De Commissie stelt gedetailleerde 
bepalingen vast voor een procedure om de 
innoverende technologieën of innoverende 
technologiepakketten als bedoeld in lid 1 
goed te keuren middels 
uitvoeringshandelingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. De procedurele 
bepalingen zijn gebaseerd op de volgende 
criteria:
a) de CO2-besparingen die worden 
gerealiseerd door gebruik van 
innoverende technologie of innoverende 
technologiepakketten moeten aan de 
toeleverancier of fabrikant zijn toe te 
schrijven;
b) de innoverende technologie of 
innoverende technologiepakketten moeten 
een geverifieerde bijdrage leveren aan de 
vermindering van CO2-emissies;
bovendien mogen de innoverende 
technologie en innoverende 
technologiepakketten en hun uitwerking 
op de specifieke CO2-emissies van een 
personenauto alleen in aanmerking 
worden genomen voor het aandeel dat valt 
buiten de standaardtestcyclus; de 
innoverende technologie en de 
innoverende technologiepakketten mogen 
niet vallen onder bindende bepalingen als 
gevolg van aanvullende maatregelen om 
de in artikel 1 bedoelde extra 
vermindering met 10 g CO2/km te 
bewerkstelligen of mogen niet verplicht 
zijn op grond van andere bepalingen in de 
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Gemeenschapswetgeving."

Or. de

Amendement 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 12, lid 3, wordt vervangen 
door:
"Een toeleverancier of fabrikant die een 
maatregel als innoverende technologie of 
innoverend technologiepakket wil laten 
goedkeuren, dient bij de Commissie een 
rapport in, inclusief een verificatierapport 
van een onafhankelijke en gecertificeerde 
instantie. In geval van mogelijke 
interactie tussen de maatregel en een 
andere, reeds aangenomen innoverende 
technologie of een ander innoverend 
technologiepakket, wordt in het rapport 
melding van deze interactie gemaakt en in 
het verificatierapport geëvalueerd in 
hoeverre de interactie gevolgen heeft voor 
de vermindering die met elke maatregel 
wordt gerealiseerd."

Or. de

Amendement 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Aan artikel 12, lid 4, wordt een 
nieuw lid toegevoegd:
"De Commissie doet de Raad en het 
Parlement eenmaal per jaar een verslag 
toekomen over goedgekeurde en 
afgewezen innoverende technologie en 
innoverende technologiepakketten."

Or. de

Amendement 91
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Aan het eind van artikel 12 wordt 
het volgende lid toegevoegd:
"De Commissie moet uiterlijk 31 
december 2013 een herziening van de 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
goedkeuringsprocedure van eco-
innovaties ter vergemakkelijking van het 
indienen van aanvragen voor het gebruik 
van innovatieve technologie voorleggen.
De Commissie dient na deze herziening 
een handleiding voor de correcte 
indiening van aanvragen uit te geven."

Or. de

Motivering

De bestaande wetgeving Verordening (EG) nr. 443/2009 bepaalt dat voor het behalen van de 
communautaire doelstellingen CO2-besparingen die worden gerealiseerd door het gebruik 
van innoverende technologie in aanmerking moeten worden genomen. In het verleden is 
nochtans gebleken dat tot dusver slechts één dergelijke aanvraag is ingediend. Door een 
herziening van de goedkeuringsprocedure ter vereenvoudiging van het indienen van een 
aanvraag en de uitgave van een handboek kan deze situatie verholpen worden.
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Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 2, derde alinea, komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"Deze maatregelen worden aangenomen 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 14 bis."
b) In lid 3 wordt de tweede alinea 
geschrapt.
c)Lid 5 komt als volgt te luiden:

"5. Uiterlijk op 31 december 2014 
evalueert de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020."
d) Lid 7 komt als volgt te luiden:
"7. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 14 bis om de 
formules in bijlage I aan te passen aan 
eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de 
meting van specifieke CO2-emissies die is 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en Verordening (EG) nr. 
692/2008, 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."
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Or. ro

Amendement 93
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In artikel 13, lid 2, wordt de eerste 
alinea vervangen door:
"2. Uiterlijk 31 oktober 2014, en 
vervolgens om de drie jaar, worden 
maatregelen vastgesteld om bijlage I te 
wijzigen om de M0 en F0 waarnaar hierin 
wordt verwezen aan te passen aan de 
gemiddelde massa en de gemiddelde 
voetafdruk van nieuwe personenauto's in 
de voorafgaande drie kalenderjaren."

Or. en

Amendement 94
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In artikel 13, lid 3, wordt de 
volgende alinea 1 bis toegevoegd:
"Met het oog op de zekerheid dat reële 
emissies behoorlijk worden weerspiegeld 
en dat gemeten CO2-waarden strikt te 
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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."

Or. en

Amendement 95
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) In lid 3 wordt de tweede alinea 
geschrapt.

b) Lid 3 komt als volgt te luiden:

"(3) Vanaf 2012 voert de Commissie een 
impactbeoordeling uit om uiterlijk in 2014 
overeenkomstig artikel 14, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 de 
procedures voor de meting van CO2-
emissies als bepaald in die verordening te 
herzien, teneinde vanaf 1 januari 2021 
een herziene meetprocedure toe te passen.
De Commissie dient met name passende 
voorstellen in om deze procedures aan te 
passen, opdat deze de reële prestaties van 
auto's op het gebied van CO2-emissies 
adequaat weerspiegelen en om de 
goedgekeurde innoverende technologieën 
als gedefinieerd in artikel 12, die in de 
testcyclus kunnen worden weerspiegeld, 
op te nemen. De Commissie zorgt ervoor 
dat de procedures vervolgens geregeld 
worden herzien."

Or. de
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Amendement 96
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Aan artikel 13 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"3 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 97
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in artikel 13 wordt de volgende 
alinea 3 bis ingevoegd:
"3 bis. De Commissie gaat na welke 
voordelen het biedt te verzekeren dat de 
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CO2-waarden uit de typegoedkeuring 
emissies omvatten die het resultaat zijn 
van het gebruik van de grootste 
energieverbruikende apparaten van het 
voertuig en doet in voorkomend geval 
voorstellen om ervoor te zorgen dat deze 
aanpak vanaf 2020 wordt toegepast."

Or. en

Amendement 98
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk 31 december 2015 voltooit de 
Commissie een evaluatie van de specifieke 
emissiedoelstellingen in bijlage I en van 
de afwijkingen in artikel 11, teneinde vast 
te stellen:

a) aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan om uiterlijk in 2025 op de meest 
kosteneffectieve wijze een 
langetermijndoelstelling van 75g CO2/km 
te halen, voor zover de haalbaarheid 
daarvan is bevestigd op basis van 
geactualiseerde resultaten van de 
effectbeoordeling;
b) hoe die doelstelling moet worden 
gehaald, onder meer door bijdragen voor 
overtollige emissies.
Op basis van die evaluatie en de 
impactbeoordeling ervan, inclusief een 
algemene beoordeling van de impact op 
de auto-industrie en de hiervan 
afhankelijke sectoren, dient de 
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Commissie, indien nodig, een voorstel 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure in om deze 
verordening te wijzigen op een manier die 
uit mededingingsoogpunt zo neutraal 
mogelijk is en die sociaal billijk en 
duurzaam is.

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling biedt fabrikanten en toeleveranciers in de automobielsector 
plannings- en investeringszekerheid. Toekomstige technologische, economische of sociale 
ontwikkelingen kunnen de haalbaarheid van de langetermijndoelstelling evenwel beïnvloeden.
Het is daarom verstandig om de doelstelling voor 2025 in 2015 te evalueren.

Amendement 99
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk 31 december 2014 doet de 
Commissie een voorstel betreffende de 
CO2-emissiedoelstellingen voor nieuwe 
personenauto's voor de periode na 2020.
De nieuwe grenswaarde wordt zo 
berekend dat de in het "Stappenplan voor 
een interne Europese vervoersruimte –
werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem" vermelde doelstellingen,
namelijk tegen 2050 een reductie van de 
broeikasgasemissies in de vervoerssector 
van 60 % verwezenlijken, kunnen worden 
behaald. Dit voorstel gaat uit van de 
nieuwe wereldwijde testcyclus (WLDTP).
Wanneer uiterlijk 1 april 2014 geen 
overeenstemming over deze standaard 
bereikt is, gaat het voorstel uit van de 
bekende nieuwe Europese testcyclus.
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Het voorstel van een nieuwe grenswaarde 
voor CO2 omvat eveneens:
- een levenscyclusanalyse van CO2-
emissies van personenauto's, zoals ook is 
vastgesteld in Roadmap 2050 inzake 
efficiënt gebruik van de hulpbronnen. De 
resultaten moeten bij de 
grenswaardeanalyse worden betrokken,
- het meerekenen van de reële uitstoot in 
rijomstandigheden (Real World Driving 
Emissions, RDE).

Or. de

Motivering

Het is wenselijk om te komen tot een totale testcyclus die beter aan de realiteit beantwoordt.
Een aanslepende besluitvorming mag er evenwel niet toe leiden dat de CO2-doelstellingen uit 
het oog worden verloren. Met de nieuwe aandrijfmechanismen en met het steeds lagere 
verbruik komt meer dan 50 % van de CO2-emissies van een personenauto niet meer voort uit 
het gebruik in het verkeer, maar wel uit de productie en de recycling. Verschillende 
onderzoeken hebben aangetoond dat de reële emissies duidelijk boven die van de testcyclus 
liggen.

Amendement 100
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020 met het doel om 
uiterlijk in 2025 een doelstelling te 
behalen binnen het bereik van 65 g 
CO2/km tot 75g CO2/km, tenzij een lagere 
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doelstelling naar behoren gerechtvaardigd 
is tegen de achtergrond van het gebruik 
van technologieën die lage emissies 
genereren en de aanvaarding daarvan 
door de markt.
Op grond van deze evaluatie, die een 
algemene beoordeling bevat van het effect 
op de auto-industrie en de daarvan 
afhankelijke sectoren, stelt de Commissie 
in voorkomend geval een voorstel op om 
de verordening zodanig te wijzigen dat 
deze kostenbesparend en zo neutraal 
mogelijk is op het vlak van concurrentie 
en bijdraagt aan de verwezenlijking van 
de langetermijndoelstellingen van de Unie 
in de strijd tegen klimaatverandering.

Or. en

Amendement 101
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020, met inbegrip van 
een CO2-emissiedoelstelling voor 2025, 
die de leiderspositie van de Europese Unie 
op het vlak van brandstofefficiëntie en 
CO2-doelstellingen kan veiligstellen voor 
te toekomst. Het is van cruciaal belang 
dat deze doelstelling op een transparante 
manier wordt vastgesteld en wordt 
gebaseerd op een uitgebreide raadpleging 
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van de belanghebbenden en een 
effectbeoordeling, en dat uiterlijk in 2014 
om de sector voldoende plannings- en 
investeringszekerheid te bieden.

Or. en

Motivering

De CO2-emissienormen voor passagiersauto's van de EU hebben in grote mate bijgedragen 
tot de verbeteringen op het vlak van brandstofefficiëntie en tot de positie van de EU als 
wereldleider op dat vlak. Andere markten zijn evenwel gevolgd, en met name de VS hebben de 
broeikasgasemissies en brandstoffenefficiëntie van nieuwe voertuigen tot 2025 al 
gereglementeerd. De EU dient dat voorbeeld te volgen en vertragingen bij de vaststelling van 
nieuwe normen te voorkomen, en dient tegelijkertijd een transparant en open debat te 
verzekeren.

Amendement 102
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Niet later dan 2017 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's 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 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
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Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Ten vroegste in 2017 en niet voordat de 
nieuwe testcyclus en testprocedures 
volledig zijn omschreven, toegepast en de 
eerste resultaten ervan zijn beoordeeld, 
evalueert de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de wetgevers de sector voldoende voorbereidingstijd en 
voorspelbaarheid bieden. De datum voor het voorstellen van doelstellingen voor de periode 
na 2020 lijkt evenwel voorbarig, aangezien de nieuwe testcyclus (met inbegrip van de 
bijbehorende procedures) nog niet volledig goedgekeurd zal zijn, de verschillende 
onderliggende parameters volledig moeten worden geëvalueerd en de acceptatie van 
elektrische voertuigen moet worden beoordeeld en moet worden meegenomen in de 
doelstelling. Voorts biedt een nieuwe doelstelling in 2017 de sector nog steeds voldoende 
voorbereidingstijd om te voldoen aan een doelstelling voor de periode na 2020 en biedt ze de 
nodige zekerheid, aangezien ze gebaseerd zal zijn op een degelijke beoordeling.

Amendement 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5



PE504.233v01-00 72/84 AM\925662NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Ten vroegste in 2017 en niet voordat de 
nieuwe testcyclus en testprocedures 
volledig zijn omschreven, toegepast en de 
eerste resultaten ervan zijn beoordeeld, 
evalueert de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

Or. en

Motivering

De bedrijven in de sector pleiten ervoor dat zij voldoende voorbereidingstijd en 
voorspelbaarheid krijgen van de wetgevers. De sector is daarom van mening dat de datum 
voor het voorstellen van doelstellingen voor de periode na 2020 voorbarig is, aangezien de 
nieuwe testcyclus en de bijbehorende procedures nog niet volledig goedgekeurd zullen zijn.
Ook moet bij het vaststellen van doelstellingen voor de periode na 2020 rekening worden 
gehouden met de tenuitvoerlegging en de resultaten van een transponeringsprogramma, wat 
niet mogelijk zal zijn voor 2017. Nieuwe doelstellingen voor de periode na 2020 dienen te 
worden voorgesteld op basis van de WLTP en relevante procedures. Voorts moet de 
acceptatie van elektrische voertuigen worden beoordeeld en worden meegenomen in de 
doelstelling.

Amendement 105
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 

5. Mits rekening wordt gehouden met de 
nieuwe testcyclus, evalueert de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2014 de 
specifieke emissiedoelstellingen, 
modaliteiten en andere elementen van deze 
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voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

verordening teneinde de CO2-
emissiedoelstellingen voor nieuwe 
personenauto's vast te stellen voor de 
periode na 2020.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk CO2-emissiedoelstellingen voor de periode na 2020 
worden vastgesteld, maar het is daarbij ook belangrijk om rekening te houden met de nieuwe 
testcyclus, anders kan het hele proces contraproductief werken.

Amendement 106
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5

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 personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020.

Uiterlijk op 31 december 2017 evalueert de 
Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor de periode na 2020, met inbegrip van 
een doelstelling van 70 g CO2/km voor 
2035.

Or. de

Amendement 107
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Uiterlijk op 31 december 2014 evalueert 
de Commissie de specifieke 
emissiedoelstellingen, modaliteiten en 
andere elementen van deze verordening 
teneinde de CO2-emissiedoelstellingen 
voor nieuwe personenauto's vast te stellen 
voor 2025 en de periode daarna.

Or. en

Amendement 108
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"5 bis. 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 dit explicieter te worden vermeld.

Amendement 109
Werner Langen, Herbert Reul
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter d
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 14 bis om de 
formules in bijlage I aan te passen aan 
eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de meting 
van specifieke CO2-emissies die is 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en Verordening (EG) nr. 
692/2008, waarbij zo veel mogelijk wordt
gewaarborgd dat de reductievereisten voor 
fabrikanten en voertuigen van verschillend 
nut onder de oude en nieuwe testprocedure 
van vergelijkbare strengheid zijn.

De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 14 bis om de 
formules in bijlage I aan te passen aan 
eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de meting 
van specifieke CO2-emissies die is 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en Verordening (EG) nr. 
692/2008. De Commissie zal daarbij 
waarborgen dat eventuele afwijkingen 
van de specifieke CO2-
emissiedoelstellingen die vanaf 1 januari 
2021 ten gevolge van de nieuwe 
onderzoeksprocedure ontstaan, worden 
aangepast.
Tegelijkertijd dient te worden
gewaarborgd dat de reductievereisten voor 
fabrikanten en voertuigen van verschillend 
nut onder de oude en nieuwe testprocedure 
van vergelijkbare strengheid zijn.

Or. de

Amendement 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – letter d
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 14 bis om de 
formules in bijlage I aan te passen aan 

7. De Commissie wordt gemachtigd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure om de 
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eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de meting 
van specifieke CO2-emissies die is 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en Verordening (EG) nr. 
692/2008, 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.

formules in bijlage I aan te passen aan 
eventuele veranderingen in de 
regelgevende testprocedure voor de meting 
van specifieke CO2-emissies die is 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en Verordening (EG) nr. 
692/2008, 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 het Europees Parlement en de lidstaten alleen de mogelijkheid om 
ex-postcontroles uit te voeren. Aangezien de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving en de uitvoerende macht aan de Commissie is 
toebedeeld, zijn eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging noodzakelijk. Vanuit het 
perspectief van de sector dienen de lidstaten toezicht te houden op de Commissie. Bijgevolg 
moet de relevante commissieprocedure worden toegepast.

Amendement 111
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 14 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 8, lid 9, tweede alinea, 
artikel 11, lid 8, artikel 13, lid 2, derde 
alinea, en artikel 13, lid 7, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [de datum waarop deze verordening in 
werking treedt].

2. De in artikel 8, lid 9, tweede alinea, 
artikel 11, lid 8, artikel 13, lid 2, derde 
alinea, en artikel 13, lid 7, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van vijf jaar
met ingang van [de datum waarop deze 
verordening in werking treedt]. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
vóór het verstrijken van de termijn van 
vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 



AM\925662NL.doc 77/84 PE504.233v01-00

NL

bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. ro

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 14 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in de artikel 8, lid 9, tweede alinea, 
artikel 11, lid 8, artikel 13, lid 2, derde 
alinea, en artikel 13, lid 7, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. ro

Amendement 113
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 443/2009
Artikel 14 bis – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 9, 
tweede alinea, artikel 11, lid 8, artikel 13, 
lid 2, derde alinea, en artikel 13, lid 7, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van [twee maanden] na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
heeft medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [twee maanden] verlengd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. ro

Amendement 114
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vanaf 2020: c) vanaf 2020:

voor het vaststellen van de "gemiddelde 
specifieke CO2-emissies" van het 
wagenpark dient een van de volgende 
formules te worden gebruikt:

specifieke CO2-emissies = 95 + a × (M –
M0)

i) specifieke CO2-emissies = 95 + a × (M –
M0)

waarbij: waarbij:

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

M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)
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M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

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

a = 0,0333. a = 0,0333.

ii) specifieke CO2-emissies = 95 + b × (F –
F0)
waarbij:
F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)
F0= de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
b = 60% hellingsgraad van de curve van 
de grenswaarde.

Or. en

Motivering

Om autofabrikanten tijdens een overgangsperiode de nodige zekerheid te bieden en de deur 
open te houden voor herzieningen in de toekomst, moet voor de doelstelling voor 2020 een 
formule op basis van voetafdrukgegevens worden geïntroduceerd, toe te passen naast de 
formule die uitgaat van de massa. Indien fabrikanten de keuze wordt gelaten tussen een op 
massa en een op voetafdrukgegevens stoelende doelstelling, resulteert dat in lagere kosten 
voor het verwezenlijken van hun CO2-doelstellingen.

Amendement 115
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde, min 81 kg

Or. pl

Motivering

Het voorstel om de waarde met 81 kg te verminderen is gebaseerd op de volgende 
berekening: CO2 = 130 + a x (M - M0), waarbij: CO2 (linkerkant van de vergelijking) gelijk is 
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aan 95 g/km, a = 0,0457, en M0 = 1372,0 kg. Dit betekent dat M = 1291 kg. Voor de nieuwe 
versie van de formule moet M = 1291 kg het uitgangspunt zijn voor de nieuwe CO2-
emissieverminderingsdoelstellingen, d.w.z. M0 = 1291 kg.

Amendement 116
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

specifieke CO2-emissies = 95 + a × (M –
M0)

specifieke CO2-emissies = 80 + a × (F –
F0)
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.

Or. en

Motivering

Uit de macro-economische modellen in de effectbeoordeling van deze regelgeving blijkt dat 
de besparingen die de beperking van de EU-uitgaven voor aardolie op basis van de 
doelstelling voor 2020 met zich zou brengen, tot een toename van het bbp van 12 miljard euro 
zouden leiden. Als de doelstellingen voor 2020 zouden worden versterkt, zou die toename nog 
groter zijn.

Amendement 117
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

M = de massa van het voertuig in kilogram F = de voetafdruk van het voertuig in 
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(kg) vierkante meters (m²)
(Waar verwezen wordt naar de massa van 
het voertuig, wordt die verwijzing in de 
gehele tekst vervangen door voetafdruk)

Or. en

Motivering

De massa van het voertuig is geen goede indicator van het nut van het voertuig en mag 
daarom niet worden gebruikt om de specifieke emissiedoelstellingen vast te stellen. De 
voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis) is een betere nutsparameter: deze parameter is 
neutraler en stabieler en weerspiegelt het nut van een auto beter. Kopers kiezen een bepaalde 
auto misschien wel op basis van de grootte van die auto, maar niet van zijn gewicht.
Regelgeving op basis van de voetafdruk biedt de fabrikanten de erkenning die zij verdienen 
voor hun inspanningen om lichte auto's te bouwen en zou de totale kosten voor de fabrikanten 
voor de naleving van de doelstellingen voor 2020 verlagen.

Amendement 118
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

F0= de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde

Or. en

Amendement 119
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0,0333. a = hellingsgraad van de curve van 60 % 
ten opzichte van het wagenpark van 2009

Or. en

Motivering

60 % is gebaseerd op de effectbeoordeling van de EC en zorgt voor de meest billijke 
verdeling van de lasten over de autofabrikanten.

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0,0333.' a = 0,0457.

Or. ro

Amendement 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"(c bis) vanaf 2025:
specifieke CO2-emissies = 65 + a × (M –
M0)
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waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = *
(* equivalent van 60 % hellingsgraad)"

Or. en

Amendement 122
Yannick Jadot

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"(c bis) vanaf 2025:
specifieke CO2-emissies = 60 + a × (F –
F0)
waarbij:
F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)
F0= de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = hellingsgraad van de curve van 60 %"

Or. en

Motivering

Uit de studie "Exploring possible car and van CO2 emission targets for 2025 in Europe" van 
Ricardo - AEA van november 2012 blijkt dat een doelstelling van 60 g/km tegen 2025 voor 
personenwagens de invoering van bijzonder koolstofarme technologieën zou versnellen. Deze 
doelstelling kan niet worden bereikt met enkel conventionele en hybridewagens, tenzij de 
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grootte en de prestaties van de wagens worden beperkt. Er moeten daarom ook bijzonder 
koolstofarme voertuigen worden gebouwd.

Amendement 123
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 443/2009
Bijlage I – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In bijlage I, punt 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"(c bis) vanaf 2025:
specifieke CO2-emissies = 75 + a × (M –
M0)
waarbij:
M = de massa van het voertuig in 
kilogram (kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = waarde gelijk aan 60 % van de 
hellingsgraad van de curve"

Or. en

Motivering

Een langetermijndoelstelling biedt fabrikanten en leveranciers in de automobielsector 
plannings- en investeringszekerheid. In 2008 werd de langetermijndoelstelling vastgesteld 
voor 12 jaar; dat dient nu opnieuw het geval te zijn. Een doelstelling van 75g zou ervoor 
zorgen dat de inspanningen om conventionele voertuigen verder te verbeteren worden 
voortgezet, maar zou geen grootschalige invoering van bijzonder geavanceerde 
technologieën, zoals elektrische voertuigen, vereisen.


