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17.10.2018 A8-0321/82 

Amendement  82 

Andrzej Grzyb 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 2009/33/EG 

Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  1 ter. Voertuigen die worden 

geproduceerd door producenten die 

gevestigd zijn in derde landen waar 

Unieproducenten geen toegang hebben tot 

het indienen van een inschrijving in het 

kader van een openbare aanbesteding 

voor de aankoop, renting of huurkoop van 

wegvoertuigen, worden niet meegerekend 

voor het behalen van de in de tabellen 4 

en 5 van de bijlage vastgestelde 

minimumstreefcijfers voor 

overheidsopdrachten. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Amendement  83 

Andrzej Grzyb 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Door het toepassingsgebied van de 

richtlijn uit te breiden tot leasing, renting 

en huurkoop van voertuigen, en tot 

contracten voor openbare vervoersdiensten 

over de weg, passagiersvervoer over de 

weg voor speciale doeleinden, niet-

geregeld passagiersvervoer en huur van 

bussen en touringcars met bestuurder, en 

tot specifieke post- en koerierdiensten en 

afvalverwijderingsdiensten, wordt 

gegarandeerd dat alle relevante 

aanbestedingspraktijken onder de richtlijn 

vallen. 

(9) Door het toepassingsgebied van de 

richtlijn uit te breiden tot leasing, renting 

en huurkoop van voertuigen, en tot 

contracten voor openbare vervoersdiensten 

over de weg, passagiersvervoer over de 

weg voor speciale doeleinden, niet-

geregeld passagiersvervoer en huur van 

bussen en touringcars met bestuurder, en 

tot specifieke post- en koerierdiensten en 

afvalverwijderingsdiensten, wordt 

gegarandeerd dat alle relevante 

aanbestedingspraktijken onder de richtlijn 

vallen. Sancties vanwege het niet-naleven 

van grenswaarden mogen echter niet 

worden opgelegd als deze waarden niet 

kunnen worden aangehouden omdat er 

geen verhandelbare en technisch 

betrouwbare voertuigen conform EU-

normen zijn of omdat er een 

buitensporige vraag naar dergelijke 

voertuigen is. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Amendement  84 

Andrzej Grzyb 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De meeste belanghebbenden zijn 

voorstander van een definitie van schone 

voertuigen die rekening houdt met de 

eisen inzake de vermindering van 

broeikasgassen en luchtverontreinigende 

emissies van lichte en zware 

bedrijfsvoertuigen. Om te garanderen dat 

er in de Unie passende stimulansen worden 

gegeven om emissiearme en emissievrije 

voertuigen ingang te doen vinden op de 

markt, moeten de in deze wijziging 

vastgestelde bepalingen inzake 

overheidsopdrachten voor dergelijke 

voertuigen in overeenstemming worden 

gebracht met de bepalingen van de 

Uniewetgeving inzake CO2-emissies van 

voertuigen en bestelwagens voor de 

periode na 202026. Maatregelen die in het 

kader van de gewijzigde richtlijn worden 

uitgevoerd, zullen bijdragen tot de 

naleving van de vereisten van deze normen. 

Een ambitieuzere benadering van 

overheidsopdrachten kan een belangrijke 

aanvullende marktprikkel geven. 

(10) De gewijzigde richtlijn moet 

bijdragen aan een vermindering van 

luchtverontreinigende emissies en 

broeikasgassen van lichte en zware 

bedrijfsvoertuigen. Om te garanderen dat 

er in de Unie passende stimulansen worden 

gegeven om emissiearme en emissievrije 

voertuigen ingang te doen vinden op de 

markt, moeten de in deze wijziging 

vastgestelde bepalingen inzake 

overheidsopdrachten voor dergelijke 

voertuigen in overeenstemming worden 

gebracht met de bepalingen van de 

Uniewetgeving. Bovendien strookt de 

doelstelling van de gewijzigde richtlijn om 

onder meer schoon wegvervoer te 

bevorderen met de doelstellingen van 

Richtlijn 2014/94/EU. Bijgevolg moet de 

definitie van een schoon voertuig worden 

afgestemd op de bepalingen van Richtlijn 

2014/94/EU. Deze afstemming zal voor 

voorspelbaarheid en stabiliteit op lange 

termijn zorgen in het Unierecht en zal 

investeringen die reeds werden gemaakt 

in de infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen beschermen. De gewijzigde 

richtlijn zal ook bijdragen tot de verdere 

uitrol van infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen, alsook tot de naleving in de 

voertuigconstructie van de vereisten van 
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de meest recente normen inzake emissies 

van luchtverontreinigende stoffen en 

broeikasgassen. Een ambitieuzere 

benadering van overheidsopdrachten kan 

een belangrijke aanvullende marktprikkel 

geven. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Amendement  85 

Andrzej Grzyb 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – voetnoot na tabel 4  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

*Voor het behalen van het streefcijfer 

worden voertuigen zonder uitlaatemissies 

meegerekend als 1 voertuig. Alle andere 

voertuigen die voldoen aan de eisen van 

tabel 2 van deze bijlage worden 

meegerekend als 0,5 voertuig. 

*Voor het behalen van het streefcijfer 

worden voertuigen zonder uitlaatemissies 

meegerekend als 1 voertuig. Emissiearme 

voertuigen of voertuigen op aardgas die 

volledig op biomethaan rijden, hetgeen 

moet worden aangetoond aan de hand 

van een contract voor aankoop van 

biomethaan of andere middelen om 

toegang te krijgen tot biomethaan, worden 

meegerekend als 0,66 voertuig. Alle 

andere schone voertuigen worden 

meegerekend als 0,5 voertuig. 

Or. en 

 

 


