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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 11 juli 2012 presenteerde de Commissie haar voorstel tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 443/2009 houdende het kader voor de reductie van de CO2-emissies van nieuwe auto's tot 
2020. De wijziging behelst de modaliteiten zonder dewelke de doelstelling van 95g CO2/km 
voor de tweede periode tot 2020 niet in werking kan treden. 

Modaliteiten zijn uitvoeringsaspecten die bepalen hoe de emissiedoelstelling wordt bereikt.
Het voorstel van de Commissie laat de meeste modaliteiten ongewijzigd, met uitzondering 
van de volgende elementen:
– voor auto's die minder dan 35g CO2/km uitstoten, worden tussen 2020 en 2023 

superkredieten ingevoerd met een vermenigvuldigingsfactor van 1,3 en gelimiteerd 
tot een cumulatief aantal van 20 000 voertuigen per fabrikant gedurende de looptijd 
van de regeling;

– de 'niche'-afwijkingsdoelstelling voor 2020 wordt bijgewerkt en fabrikanten die 
jaarlijks minder dan 500 ingeschreven nieuwe personenauto's produceren, hoeven 
niet aan de CO2-doelstelling te voldoen;

– eco-innovaties blijven behouden wanneer een herziene testprocedure wordt 
toegepast.

Verder worden de procedurebepalingen voor het comité in overeenstemming gebracht met het 
Verdrag van Lissabon.

De rapporteur gaat in grote lijnen met de voorgestelde wijzigingen akkoord. Aangezien de 
meeste fabrikanten op schema liggen voor het bereiken van de in 2009 vastgestelde 
emissiedoelstellingen voor 2015 en 2020, zou het vreemd zijn nu vergaande wijzigingen aan 
te brengen aan de modaliteiten voor het verwezenlijken van de doelstelling van 95g CO2/km 
voor 2020. 

Een belangrijke zorg is de groter wordende kloof tussen de 'typegoedkeuringsemissies' en de 
daadwerkelijke emissies van nieuwe personenauto's, die volgens de Commissie 
mogelijkerwijs tussen de 15 en 30 procent bedraagt. Dit verschil zit 'em vooral in de 
methoden die fabrikanten gebruiken voor het meten van CO2-emissies volgens de bestaande 
testprocedure. Het is van primordiaal belang dit verschil aan te pakken; niet in de laatste 
plaats omdat reducties van CO2-emissies zich direct vertalen in brandstofbesparingen voor de 
consument en lagere olie-importen.

De rapporteur zou tegen deze achtergrond graag zien dat de Commissie de testprocedure voor 
het meten van specifieke CO2-emissies, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 715/2007, 
en de uitvoeringsbepalingen daarvan, ten laatste in 2014 wijzigt. Tegen januari 2015 zou de 
Commissie in staat moeten zijn de EU-tesprocedure bij te werken. Deze bijwerking is een 
'must', ongeacht of de wereldwijde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP) van UNECE 
dan af is of niet, aangezien zuinige auto's in het belang van de Europese consument zijn, los 
van de vraag of er op internationaal niveau vooruitgang wordt geboekt. De nieuwe WLTP-
procedures zouden dan later in het EU-kader voor tests kunnen worden opgenomen en de 
CO2-doelstellingen van afzonderlinge fabrikanten worden aangepast. De optie van het meten 
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van eco-innovaties buiten de testcyclus moet niet worden gehandhaafd wanneer de EU-
testcyclus in 2015 wordt bijgewerkt.

Een gemiste kans is het feit dat het voorstel van de Commissie geen visie voor de periode ná 
2020 bevat. Hoewel het misschien niet mogelijk is de technologische ontwikkelingen tussen 
2020 en 2025 precies te voorspellen, kan het bedrijfsleven baat hebben bij een duidelijk 
politiek signaal. Daarom moet in deze verordening een doelstelling voor CO2-emissies voor 
2025 worden opgenomen. Dat geeft het bedrijfsleven voldoende 'aanlooptijd' en bovendien 
kan de doelstelling tussentijds aangepast worden om ervoor te zorgen dat zij op een 
maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. 

In de VS is reeds een doelstelling voor 2025 vastgesteld. Het komt erop neer dat Amerikaanse 
fabrikanten het brandstofverbruik van auto's tussen 2011 en 2025 gemiddeld met de helft 
moeten verminderen. Omdat de EU in de race voor schonere auto's een leidende rol moet 
blijven spelen, moet hier een vergelijkbaar ambitieuze doelstelling worden geformuleerd. Een 
reductie met 50% ten opzichte van de niveaus van 2011 komt neer op een doelstelling van 
minder dan 70g CO2/km. De recentste studie van AEA-Ricardo (van 2012) concludeert dat 
een doelstelling van 70g CO2/km het meest geëigend is voor 2025 en gaat ervan uit dat dit 
haalbaar is met slechts 7% voertuigen met een extreem lage uitstoot en ongeveer 20% hybride 
voertuigen. 

Een doelstelling van 70g CO2/km in 2025 zou betekenen dat de investeringen in de 
ontwikkeling van alternatieve aandrijflijnen worden gecontinueerd en zou resulteren in 
bijkomende groei en extra hoogwaardige werkgelegenheid in Europa. McKinsey denkt dat er 
tegen 2030 in de EU ongeveer 110 000 nieuwe banen in productie en O&O zullen zijn 
vanwege de noodzaak voertuigen te maken die brandstofefficiënter zijn. De Commissie erkent 
de voordelen van het gebruik van voetafdrukgegevens in plaats van massa als nutsparameter 
en het zou goed zijn voor de doelstelling voor 2025 op voetafdrukgegevens over te stappen en 
fabrikanten voor de periode tussen 2015 en 2020 de keuze te laten tussen massa en 
voetafdrukgegevens.

De rapporteur stelt tot slot voor een wijziging door te voeren in het artikel over 
superkredieten. Een zwak punt van superkredieten is dat zij autofabrikanten weliswaar 
aansporen meer voertuigen met extreem lage emissies te produceren, maar hen tegelijkertijd 
ruimte laten meer vervuilende auto's te verkopen, waarmee de CO2-doelstelling wordt 
ondermijnd. De rapporteur stelt in plaats daarvan de invoering voor van een flexibel mandaat, 
vergelijkbaar met het mandaat voor koolstofarme voertuigen in Californië.  Dit zal leiden tot 
een versnelde ontwikkeling en versneld gebruik van alternatieve aandrijflijnen, zoals 
elektrische batterijen en brandstofcellen, en tot adequate investeringen in ultralage-
uitstoottechnologieën. Het creëert stimulansen voor 'early movers' doordat het hun 
gemiddelde CO2-emissiedoelstellingen voor 2025 versoepelt en zorgt er tegelijkertijd voor 
dat fabrikanten die ervoor kiezen niet tot de vroegtijdige ontwikkeling van voertuigen met een 
ultra lage uitstoot bij te dragen na 2020 aanvullende verbeteringen zullen aanbrengen aan hun 
conventionele wagenpark.

De Commissie, de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten moeten werken aan het 
in kaart brengen en uitwisselen van goede praktijken bij het stimuleren van voertuigen met 
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extreem lage emissiewaarden zodat de gezonde groei in de verkopen in een aantal Europese 
landen navolging vindt in alle lidstaten van de EU.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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) De mondiale markt voor de 
ontwikkeling van geavanceerde 
technologieën gericht op het verbeteren 
van de efficiëntie van voertuigen is een 
groeimarkt. Het verder ontwikkelen van 
deze markt sluit aan bij het 
vlaggenschipinitiatief voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa van de 
Europa 2020-strategie, in het kader 
waarvan steun wordt gegeven voor de 
overgang naar een hulpbronnenefficiënte, 
koolstofarme economie voor het 
realiseren van duurzame groei. Om 
innovatie op dit gebied verder te 
bevorderen, dient in deze verordening een 
langetermijndoelstelling voor 2025 te 
worden opgenomen.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Rekening houdend met de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
productiekosten per eenheid van zeer 
koolstofarme auto's van vroege generaties 
is het passend om, op voorlopige basis en 
in beperkte mate, het proces van de 
invoering ervan op de markt van de Unie in 
de eerste stadia van de commercialisering 
ervan te versnellen en te vergemakkelijken.

(3) Rekening houdend met de hoge 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
productiekosten per eenheid van zeer 
koolstofarme auto's van vroege generaties 
is het passend om, op voorlopige basis en 
in beperkte mate, het proces van de 
invoering ervan op de markt van de Unie in 
de eerste stadia van de commercialisering 
ervan te versnellen en te vergemakkelijken. 
De Commissie, de lidstaten en de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
dienen te werken aan het in kaart brengen 
en uitwisselen van goede praktijken bij 
het stimuleren van voertuigen met 
extreem lage emissiewaarden zodat de 
gezonde groei in de verkopen in een 
aantal Europese landen navolging vindt 
in alle lidstaten van de EU.

Or. en

Amendement 3

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-

(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-
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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.

reducerende technologieën voor 
voertuigen. Het is daarom wenselijk dat 
deze elementen geëvalueerd worden en dat
de Commissie verslag uitbrengt en 
passende voorstellen doet voor 
doelstellingen na 2020, met inbegrip van 
een doelstelling van 70g CO2/km voor 
2025.

Or. en

Amendement 4

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. 
De huidige implementatie van de 
regelgevingsprocedure van de Unie voor 
het meten van specifieke CO2-emissies 
leidt ertoe dat lagere emissiewaarden 
worden gemeten dan de daadwerkelijke 
emissies van voertuigen op de weg. De 
meetprocedures zoals bedoeld in 
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 
uitvoeringsbepalingen daarvan, dienen op 
zo kort mogelijke termijn - en ten laatste 
tegen 2014 - te worden gewijzigd om deze 
discrepantie aan te pakken.
De wijziging van de testprocedure 
geschiedt op dit moment ook via de 
ontwikkeling van de 'World Light Duty 
Test'-procedure in het kader van de 
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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.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8a) CO2-emissies zullen in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en met behulp van innovatieve 
technologieën, gemeten blijven worden tot 
zij worden vervangen door een nieuwe, 
verbeterde en meer representatieve 
procedure op basis van de wereldwijde 
testprocedure voor lichte voertuigen 
(WLTP) van UNECE. Daarom dienen de 
meetprocedures van de Unie zoals bedoeld 
in Verordening (EG) nr. 715/2007 tegen 
2014 te worden gewijzigd, teneinde tot 
resultaten te komen die nauwer 
aansluiten bij de daadwerkelijke prestatie 
(wat CO2-emissies betreft) van voertuigen 
op de weg.

Or. en
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Amendement 6

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 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, gezien de 
lagere kosten en voordelen van een 
overstap naar voetafdruk als nutsparameter, 
voetafdrukgegevens als nutsparameter 
voor de 2025-doelstelling worden gebruikt
en dient fabrikanten de keuze te worden 
gelaten in de periode tussen 2015 en 2020 
gebruik te maken van 
voetafdrukgegevens.

Or. en

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 1 wordt het volgende 
ingevoegd:
"In deze verordening is vastgesteld dat 
vanaf 2025 de gemiddelde CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's moeten 
worden beperkt tot 70g CO2/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan, en bijlage XII bij Verordening 
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(EG) nr. 692/2008."

Or. en

Motivering

Een doelstelling van 70g/km in 2025, zoals bedoeld in de resolutie van het Parlement van 24 
oktober 2007 (2007/2119(INI)), zal ertoe leiden dat investeringen in de ongtwikkeling van 
alternatieve aandrijflijnen worden voortgezet en zal voor extra kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid in Europa zorgen. Tegen 2030 zullen in productie en O&O, met name met 
betrekking tot chemische stoffen en elektronica,  naar verwachting 110 000 nieuwe banen 
ontstaan ten gevolg van de noodzaak om zuiniger auto's te produceren (McKinsey).

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na artikel 5 wordt het volgende artikel 
ingevoegd:

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 5 bis "Artikel 5 bis

Superkredieten voor de doelstelling van 
95 g CO2/km

Flexibel mandaat voor koolstafarme 
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. Voor de doelstelling van het 
controleren van de naleving door een 
fabrikant van de voor hem geldende 
specifieke emissiedoelstelling zoals 
bedoeld in artikel 4, in de wetenschap dat 
vroege generaties van voertuigen met een 
ultra lage koolstofafdruk hoge O&O- en 
productiekosten per eenheid hebben, en 
gezien de wens om de introductie van dit 
soort voertuigen op de markt van de Unie 
te versnellen en te bevorderen, wordt de 
specifieke emissiedoelstelling van elke 
fabrikant:

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 

(a) die minder dan 1% van de nieuwe 
personenvoertuigen met specifieke CO2-
emissies van minder dan 35g CO2/km 
verkoopt, verlaagd met 2 gram;
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niet hoger dan het cumulatieve totaal van 
20 000 nieuwe inschrijvingen van 
personenauto's per fabrikant.'

(b) die minder dan 2% van de nieuwe 
personenvoertuigen met specifieke CO2-
emissies van minder dan 35g CO2/km 
verkoopt, verlaagd met 1 gram;
(c) die meer dan 3% van de 
personenvoertuigen met specifieke CO2-
emissies van minder dan 35g CO2/km 
verkoopt, verhoogd met 1 gram;
(d) die meer dan 4% van de 
personenvoertuigen met specifieke CO2-
emissies van minder dan 35g CO2/km 
verkoopt, verhoogd met 2 gram.
2. De lidstaten publiceren ten laatste op 
28 februari van elk jaar met betrekking tot 
het voorgaande jaar beginnend op ...+ het 
aantal voertuigen per fabrikant met 
specifieke emissies van minder dan 35g 
CO2/km.
3. Ten laatste op 28 februari van elk jaar 
berekent de Commissie met betrekking tot 
het voorgaande jaar beginnend op ...+ in 
welke mate de verhogingen en 
verlagingen die verworven zijn in het 
kader van het flexibele mandaat van 
invloed zijn op de hoogte van de 
doelstelling zoals bedoeld in artikel 1."
____________________
+ PB: gelieve in te voegen de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 9

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 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Overeenstemming tijdens het gebruik
1. De bepalingen betreffende 
overeenstemming tijidens 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. De resultaten van tests tijdens het 
gebruik gaan vergezeld van een 
controleverslag van een onafhankelijk en 
gecertificeerd orgaan 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 de hierboven bedoelde 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 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 
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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 
jaarlijks een samenvattend verslag. Het 
centraal register en het samenvattend 
verslag worden in elektronische vorm 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 10

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 11

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 doelstelling van 70g CO2/km voor 
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2025.

Or. en

Amendement 12

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:

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

waarbij:
M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)
M0 = de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = 0,0333.

Er moet gebruik worden gemaakt van een 
van de onderstaande formules:

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

waarbij:
M = mass of vehicle in kilograms (kg)

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

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.



PA\923146NL.doc 15/15 PE502.182v01-00

NL

Or. en

Motivering
Om autofabrikanten tijdens een overgangsperiode zekerheid te waarborgen 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 13

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 = 70 + a × (F –
F0)
waarbij:
F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)
F0= de overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vastgestelde waarde
a = 60% hellingsgraad van de curve van 
de grenswaarde."

Or. en


