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BEKNOPTE MOTIVERING

Personenauto's en bestelwagens zijn samen goed voor meer dan de helft van de totale 
broeikasgasemissies in de Europese vervoerssector. Terwijl de broeikasemissies in andere 
sectoren over het algemeen dalen, is de uitstoot in de vervoerssector sinds 1990 met 23 % 
gestegen.

De doelstelling tot 2020 voor bestelwagens van 147 g CO2 /km impliceert dat de jaarlijkse 
brandstofconsumptie moet worden teruggebracht met 17 % ten opzichte van de doelstelling 
van 175 g tot 2017. Hierdoor zal naar verwachting onderzoek en innovatie in de autobranche 
worden bevorderd, als gevolg waarvan groene groei en banen in de hand worden gewerkt, het 
internationale concurrentievermogen van de Europese industrie wordt verbeterd en 
tegelijkertijd de afhankelijkheid van de EU van olie-import afneemt.

Volgens de technische analyse die voor de effectbeoordeling werd uitgevoerd, is de 
technologie die nodig is om de doelstelling van 147 g CO2 /km te halen aanwezig, en de 
vereiste lagere waarden kunnen worden bereikt tegen lagere kosten dan geraamd in de vorige 
analyse die was uitgevoerd voorafgaand aan de aanneming van Verordening (EU) nr. 
510/2011. Daarnaast is ook de kloof tussen de huidige gemiddelde specifieke CO2-emissies 
van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen en de emissiedoelstelling kleiner geworden.  

Gezien de brede steun voor de doelstelling van dit wetgevingsvoorstel, stelt de rapporteur 
enkele amendementen voor om deze doelstellingen kracht bij te zetten:  

i) De doelstelling na 2020

Een hiaat in het voorstel van de Commissie is het gebrek aan visie voor de periode na 2020.
Hoewel het misschien niet mogelijk is de technologische ontwikkelingen tussen 2020 en 2025 
precies te voorspellen, kan een doelstelling voor 2025 a) de auto-industrie plannings- en 
investeringszekerheid bieden; b) de markt voor zeer koolstofarme auto's een impuls geven; c)
de mondiale voortrekkersrol van de EU in het maken van schonere en zuinigere voertuigen in 
stand houden; en d) een duidelijk politiek signaal afgeven over de behoefte aan blijvende 
emissiereducties. Het Europees Parlement heeft de mogelijkheid het debat over de periode na 
2020 aan te sturen.

De rapporteur oppert een emissiedoelstelling voor 2025 binnen het bereik van 100 g CO2 /km 
en 115 g CO2 /km. In het vóór het eind van 2014 in te dienen wetgevingsvoorstel moet de 
Commissie een precieze doelwaarde voorstellen, gezien de verwachte invoering op de markt 
van technologieën die lage emissies genereren. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de VS 
al een doelstelling voor 2025 is vastgesteld.

ii) Discrepanties tussen typegoedkeuring en daadwerkelijke emissies (testcyclus)

Een belangrijke bron van zorg is de groeiende kloof tussen de emissies in de typegoedkeuring 
en de daadwerkelijke emissies van bestelwagens. Uit literatuuronderzoek en informatie van 
typegoedkeuringsinstanties en testinstituten blijkt dat er steeds flexibelere marges worden 
gehanteerd om de CO2-emissies van nieuwe voertuigen te verlagen. Voor bestelwagens wordt 
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geschat dat deze flexibiliteit de afgelopen tien jaar heeft geleid tot een verlaging van CO2-
emissies in geregistreerde typegoedkeuringen van omstreeks 7 % (bandbreedte 3,5 - 10,5 %), 
wat neerkomt op ten minste 1/3 van de geschatte reducties in de periode tussen 2002 en 2010 
(12,5 g/km op een reductie van 35,5 g/km).1  

De mogelijke gevolgen van flexibelere marges zijn niet alleen relevant vanuit het oogpunt van 
regelgeving. Reducties in de typegoedkeuringstest die niet voortkomen uit technologische 
verbeteringen aan voertuigen leiden niet tot minder brandstofverbruik tijdens het rijden op de 
weg. Dat betekent dat voertuigen voor eindgebruikers niet de beloofde brandstofbesparingen 
opleveren, waardoor consumenten dus de verkeerde informatie krijgen. De teleurstelling bij 
consumenten vanwege tegenvallende besparingen in het daadwerkelijke brandstofverbruik 
kan uiteindelijk leiden tot minder draagvlak voor het Europese beleid inzake CO2-reductie.
Daarnaast kunnen uiteenlopende flexibiliteitsgradaties bij fabrikanten oneerlijke concurrentie 
tot gevolg hebben.  

De rapporteur benadrukt dat Verordening (EG) nr. 715/20072 moet worden gewijzigd om te 
garanderen dat in de testprocedure de emissies als gevolg van rijden op de weg adequaat 
worden weergegeven. In een aantal van onderstaande amendementen wordt dit probleem aan 
de orde gesteld.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 147 g CO2/km 
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 

(2) Gelet op de controle van de naleving 
van de doelstelling van 147 g CO2/km 
dient te worden verduidelijkt dat de CO2-
emissies nog steeds moeten worden 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van 

                                               
1 Zie de volgende door de Commissie uitgevoerde onderzoeken:  
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
2 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.
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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.

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 dient 
Verordening (EG) nr. 715/2007 met 
spoed, maar uiterlijk eind 2014, worden 
herzien om ervoor te zorgen dat de 
testprocedures zodanig worden gekozen 
dat ze een accuraat beeld geven van de 
CO2-emissies tijdens het rijden op de weg. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Erkend moet worden dat de meeste 
industrietakken in de Europese Unie zich 
grote inspanningen hebben getroost om 
de CO2-emissies terug te dringen en de 
efficiëntie te verhogen, maar om 
ambitieuze Europese 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken 
moeten ook de fabrikanten van lichte 
bedrijfsvoertuigen meer efficiëntie aan de 
dag leggen.



PE504.120v03-00 6/16 AD\932843NL.doc

NL

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Ambitieuzere doelstellingen voor de 
vermindering van de CO2-emissies zijn 
haalbaar, maar de fabrikanten hebben 
behoefte aan wettelijke richtsnoeren om te 
investeren in milieuvriendelijke en 
brandstofbesparende technologieën 
zonder echter concurrentienadelen te 
moeten accepteren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De toenemende brandstofkosten 
zijn een groot probleem voor het 
bedrijfsleven in de Unie aan het worden, 
aangezien de Europese Unie de meeste in 
de vervoersector gebruikte aardolie 
invoert. Een beperking van het 
brandstofgebruik zou zowel het 
bedrijfsleven als de Unie ten goede komen 
omdat zij minder afhankelijk worden van 
aardolie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Teneinde zeer koolstofarme 
voertuigen sneller op de markt te brengen, 
moet in de hele Unie een passende 
infrastructuur worden ontwikkeld voor de 
levering van alternatieve brandstoffen en 
elektriciteit voor voertuigen, met inbegrip 
van een geconcentreerd netwerk van 
oplaadpunten op strategische locaties 
zoals woonwijken, kantoren, 
winkelgebieden en hoofdwegen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) 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.

(9) De Commissie dient de 
beschikbaarheid van gegevens over andere 
nutsparameters dan massa en de 
toepassing ervan als nutsparameter in de 
formules in bijlage I verder te beoordelen.

Motivering

Toepassing van andere nutsparameters dan massa zou de tendens dat voertuigen steeds 
zwaarder worden tegengaan, en juist de bouw van lichte auto's, waarvoor momenteel geen 
stimulansen bestaan, bevorderen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In de verordening is bepaald dat de 
Commissie de testprocedures aan een 
effectbeoordeling onderwerpt om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
daadwerkelijke CO2-emissies van auto's. 
Dit geschiedt via de ontwikkeling van de 
'World Light Duty Test'-procedure 
(WLTP) in het kader van de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, die zo snel mogelijk na de 
afronding ervan moet worden opgenomen 
in de wetgeving van de Unie. De 
Commissie moet overwegen of de WLTP 
bij de opname in de wetgeving van de 
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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.

Unie moet worden aangevuld met extra 
bepalingen om te garanderen dat in de 
testprocedure de emissies als gevolg van 
rijden op de weg adequaat worden 
weergegeven. 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.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Broeikasgasemissies die 
gekoppeld zijn aan de energievoorziening 
en de fabricage en verwijdering van 
voertuigen, vormen belangrijke 
onderdelen van de huidige 
koolstofvoetafdruk voor het wegvervoer, 
en hun belang zal in de toekomst 
waarschijnlijk aanzienlijk toenemen. Er 
dienen daarom beleidsmaatregelen te 
komen om fabrikanten naar de optimale 
oplossingen te begeleiden, waarbij vooral 
rekening wordt gehouden met 
broeikasgasemissies die zijn gekoppeld 
aan de opwekking van energie die 
bestemd is voor voertuigen, en om te 
waarborgen dat deze emissies geen 
ongunstig effect hebben op de voordelen 
in verband met verbeterd operationeel 
energieverbruik van voertuigen die in 
deze verordening zijn opgenomen. 
Daarom is het wenselijk dat de Commissie 
in de toekomstige herziening van deze 
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verordening voor de periode na 2020 een 
wetgevende benadering overweegt waarin 
rekening wordt gehouden met de 
broeikasgasemissies als gevolg van de 
energielevering en de levenscyclus van 
voertuigen.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 lichte 
bedrijfsvoertuigen heeft geproduceerd.
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Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5 
Superkrediet
Bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies telt elk nieuw 
licht bedrijfsvoertuig met specifieke CO2-
emissies van minder dan 50 g CO2/km als:
– 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2014,
– 3,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2015,
– 2,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2016,
– 1,5 lichte bedrijfsvoertuigen in 2017,
– 1 licht bedrijfsvoertuig vanaf 2018."

Motivering

Om de kosten van het gebruik van de voertuigen te drukken en te voldoen aan de 
milieudoelstellingen die in deze verordening worden bepaald, moeten de superkredieten 
effectief aansporen tot het ontwikkelen van andere soorten schone voertuigen (elektrisch, 
hybride, enz.). De schrapping van het voorgestelde plafond zal de fabrikanten ertoe aanzetten 
een zo groot mogelijk aantal schone voertuigen op de markt te brengen, en biedt een 
oplossing voor het probleem van brandstofprijzen voor het bedrijfsleven.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 510/2011
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) In artikel 8 wordt het volgende lid 4 
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bis ingevoegd:
"(4 bis) Indien als gevolg van de controle 
van de conformiteit van de productie een 
lidstaat in overeenstemming met artikel 
12, lid 3, van Richtlijn 2007/46/EG 
vaststelt dat de CO2-emissies aanzienlijk 
afwijken van de waarden van het 
goedgekeurde type, wordt die afwijking 
gemeld aan de Commissie, samen met de 
gedetailleerde gegevens als gespecificeerd 
in bijlage II van deze verordening. 
De specifieke CO2-emissies voor het type 
voertuig waarvoor een afwijking is 
geconstateerd, worden 
dienovereenkomstig aangepast in de 
berekening van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies in het volgende 
kalenderjaar."

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 510/2011
Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In artikel 8 wordt het volgende 
lid 4 ter ingevoegd:
"(4 ter) De Commissie controleert 
ontstane en gemelde CO2-emissiewaarden 
per type voertuig en fabrikant op grond 
van de best beschikbare 
informatiebronnen en maakt in haar 
jaarlijkse controleverslagen openbaar hoe 
deze zich verhouden tot de waarden van 
typegoedkeuringen. 

Motivering

Een aantal bronnen geeft informatie over de gegevens van daadwerkelijk gegenereerd 
brandstofverbruik. Onder andere: gegevens die verzameld en gemeld zijn door particulieren 
over hun eigen brandstofverbruik; bijgehouden brandstofgebruik van leasevoertuigen; door 
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consumenten-/automobilistenorganisaties uitgevoerde tests. Informatie uit deze en andere 
bronnen kan worden samengevoegd om een beeld te geven van de manier waarop de 
discrepantie tussen brandstofverbruik in de typegoedkeuring en het daadwerkelijke verbruik 
verandert, en om een vergelijking mogelijk te maken tussen de prestaties van voertuigen van 
verschillende fabrikanten.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uiterlijk op 31 december 2015 evalueert de 
Commissie op basis van de nieuwe 'World 
Light Duty Test'-procedure (WLTP) de 
specifieke emissiedoelstellingen, 
modaliteiten en andere elementen van deze 
verordening teneinde de CO2-
emissiedoelstellingen voor nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen vast te stellen voor de 
periode na 2020 met het doel om uiterlijk 
in 2025 een doelstelling te behalen binnen 
het indicatieve bereik van 65 g CO2/km en 
75 g CO2/km, tenzij een lagere doelstelling 
naar behoren gerechtvaardigd is tegen de 
achtergrond van het gebruik van 
technologieën die lage emissies genereren 
en hun invoering op de markt.

Op basis van deze beoordeling, waartoe 
een algemene beoordeling behoort van de 
effecten op de automobielindustrie en de 
daaraan gelieerde sectoren, zal de 
Commissie, waar nodig, een voorstel doen 
om deze verordening te wijzigen op een 
manier die kostenbesparend is en wat 
concurrentie betreft zo neutraal mogelijk, 
en waarborgt dat de 
langetermijndoelstellingen van de Unie 
inzake het tegengaan van 
klimaatverandering zullen worden 
behaald.
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Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 13, lid 6, wordt de volgende 
alinea 1 bis ingevoegd:
"Om te garanderen dat daadwerkelijk 
gegenereerde emissies adequaat worden 
weergegeven, en gemeten CO2-waarden 
volledig vergelijkbaar zijn, zorgt de 
Commissie er in overeenstemming met 
artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
715/2007 voor dat de elementen in de 
testprocedure die een beduidend effect 
hebben op de gemeten CO2-emissies strikt 
worden gedefinieerd om het gebruik van 
flexibele marges in testcycli door 
fabrikanten tegen te gaan." 

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 13, lid 3, wordt de volgende 
alinea 1 ter ingevoegd:
"Teneinde te controleren of de CO2-
emissies van productievoertuigen 
overeenstemmen met de waarden van het 
goedgekeurde type, dient te worden 
gewaarborgd dat de waarden voor 
aerodynamische en rollende weerstand 
worden verkregen van het voertuig 
waarvoor de overeenstemming van de 
productie wordt gecontroleerd."
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Motivering

Het is essentieel dat er met het voertuig waarvan de conformiteit van de productie wordt 
gecontroleerd een uitroltest wordt uitgevoerd om de aerodynamische weerstand en de 
rolweerstand vast te stellen en de waarden te leveren voor de dynamische test die een 
onderdeel vormt van de test van de conformiteit van de productie. Dit zou ter vervanging 
dienen van de huidige situatie waarin de instellingen van de krachtmeter van het 
oorspronkelijke testvoertuig worden gebruikt. De reden hiervoor is dat uit experimentele 
gegevens blijkt dat het vaak niet mogelijk is de oorspronkelijke testwaarden van de uitroltest 
te reproduceren met een in serie geproduceerd voertuig.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 13 wordt het volgende lid 6 bis 
ingevoegd:
"(6 bis) De Commissie onderzoekt het 
eventuele voordeel dat CO2-waarden van 
typegoedkeuringen tevens emissies 
omvatten die voortkomen uit het gebruik 
van de belangrijkste energieverbruikende 
onderdelen van het voertuig, en doet in 
voorkomend geval voorstellen zodat dit in 
de periode na 2020 van kracht zal 
worden."

Motivering

Energieverbruikende onderdelen zoals de airconditioning en de lichten blijven momenteel 
uitgeschakeld tijdens testprocedures.
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