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7.11.2018 A8-0354/79 

Amendement  79 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) vanaf 1 januari 2030 met ten 

minste 30 %, behoudens de evaluatie uit 

hoofde van artikel 13. 

b) vanaf 1 januari 2030 met 35 %, 

behoudens de evaluatie uit hoofde van 

artikel 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Amendement  80 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter k 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

k) "emissiearm zwaar 

bedrijfsvoertuig": een zwaar 

bedrijfsvoertuig dat geen emissievrij zwaar 

bedrijfsvoertuig is, met specifieke CO2-

emissies die minder dan 350 g CO2/km 

bedragen zoals bepaald overeenkomstig 

punt 2.1 van bijlage I; 

k) "emissiearm zwaar 

bedrijfsvoertuig": een zwaar 

bedrijfsvoertuig dat geen emissievrij zwaar 

bedrijfsvoertuig is, met specifieke CO2-

emissies die minder dan 35 % bedragen 

van de uit de uitgangswaarden van 2019 

voortvloeiende referentiewaarde voor elke 

subgroep voertuigen; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Amendement  81 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) een emissiearm zwaar 

bedrijfsvoertuig telt als maximaal twee 

voertuigen, al naargelang de specifieke 

CO2-emissies ervan en de emissiedrempel 

van 350 g CO2/km. 

b) een emissiearm zwaar 

bedrijfsvoertuig telt als maximaal twee 

voertuigen, al naargelang de specifieke 

CO2-emissies ervan en de emissiedrempel 

die is vastgesteld op 35 % onder de uit de 

uitgangswaarden van 2019 voortvloeiende 

referentiewaarde voor elke subgroep 

voertuigen. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Amendement  82 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De factor voor emissievrije en 

emissiearme voertuigen kan de gemiddelde 

specifieke emissies van een fabrikant met 

hoogstens 3 % verlagen. De bijdrage van 

emissievrije zware bedrijfsvoertuigen van 

de in artikel 2, lid 1, tweede alinea, 

bedoelde categorieën tot die factor kan de 

gemiddelde specifieke emissies van een 

fabrikant met hoogstens 1,5 % verlagen. 

3. De factor voor emissievrije en 

emissiearme voertuigen kan de gemiddelde 

specifieke emissies van een fabrikant met 

hoogstens 3 % verlagen. De bijdrage van 

emissievrije zware bedrijfsvoertuigen van 

de in artikel 2, lid 1, tweede alinea, 

bedoelde categorieën tot die factor kan 

vanaf 2030 de gemiddelde specifieke 

emissies van een fabrikant met hoogstens 

5 % verlagen. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Amendement  83 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter n bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 n bis)  "CO2-correctiefactor": een factor 

die gelijk is aan het bij tankstations 

verkochte, op EU-niveau te certificeren 

aandeel hernieuwbare brandstof. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Amendement  84 

Christofer Fjellner 

namens de PPE-Fractie 

John Procter 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2‑ emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 

(COM(2018) 284 final – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vanaf 2020 en in elk 

daaropvolgend kalenderjaar bepaalt de 

Commissie, door middel van de in 

artikel 10, lid 1, bedoelde 

uitvoeringshandelingen, voor elke 

fabrikant de gemiddelde specifieke CO2-

emissies in g/tkm voor het voorgaande 

kalenderjaar, en houdt daarbij rekening 

met: 

1. Vanaf 2020 en in elk 

daaropvolgend kalenderjaar bepaalt de 

Commissie, door middel van de in 

artikel 10, lid 1, bedoelde 

uitvoeringshandelingen, voor elke 

fabrikant de gemiddelde specifieke CO2-

emissies in g/tkm voor het voorgaande 

kalenderjaar, en houdt daarbij rekening 

met: 

a) de krachtens Verordening (EU) 

2018/... [monitoring en rapportering van 

zware bedrijfsvoertuigen] gerapporteerde 

gegevens voor de in het betrokken jaar 

geregistreerde nieuwe zware 

bedrijfsvoertuigen van de fabrikant, met 

uitzondering van werkvoertuigen; 

a) de krachtens Verordening (EU) 

2018/... [monitoring en rapportering van 

zware bedrijfsvoertuigen] 

gerapporteerde gegevens voor de in het 

betrokken jaar geregistreerde nieuwe 

zware bedrijfsvoertuigen van de 

fabrikant, met uitzondering van 

werkvoertuigen, tenzij het gaat om 

emissiearme of emissievrije voertuigen; 

b) de overeenkomstig artikel 5 

bepaalde factor voor emissievrije en 

emissiearme voertuigen.  

b) de overeenkomstig artikel 5 

bepaalde factor voor emissievrije en 

emissiearme voertuigen; 

 b bis) de toepassing van de 

overeenkomstig punt 2.1 bis van 

bijlage I bepaalde CO2-correctiefactor. 

Or. en 
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