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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. schaart zich achter de mededeling van de Commissie van 31 mei 2017 getiteld "Europa 

in beweging" (COM(2017) 283), vooral wat betreft de noodzaak om snel over te 

schakelen op emissiearm en emissievrij wegvervoer, intermodaliteit, gedeelde mobiliteit 

en de ontwikkeling van geconnecteerde, automatische voertuigen door middel van 

investeringen in en integratie van infrastructuur-, energie- en digitale netwerken; is 

verheugd over het feit dat in de mededeling is voorzien in een strategische benadering 

om een coherent regelgevingskader te realiseren voor de steeds complexere sector van 

het wegvervoer; 

2. wijst erop dat het koolstofvrij maken van het vervoer het potentieel heeft de 

afhankelijkheid van invoer te verminderen door deze te vervangen door schonere, 

binnenlands geproduceerde energiebronnen; herinnert eraan dat: 

a) de sector van het wegvervoer in de EU goed is voor een vijfde van de 

broeikasgasemissies van de EU en vrijwel uitsluitend olie als brandstof heeft; 

b) er tussen 2010 en 2050 een stijging wordt verwacht van het personenvervoer over de 

weg met 42 % en van het vrachtvervoer over de weg met 60 %, en  

c) de broeikasgasemissies van het vervoer tegen 2050 ten minste 60 % moeten lager zijn 

dan in 1990 en er een duidelijke trend moet zijn naar volledig emissievrij vervoer; 

wijst er daarom op dat er continu inspanningen moeten worden geleverd om innovatie te 

bevorderen en private investeringen in O&O, in de ontwikkeling van de markt voor 

nieuwe technologieën en oplossingen en in infrastructuur aan te trekken, alsook om 

koolstofarme vervoersdiensten te ontwikkelen, zoals openbaar vervoer; wijst op het 

belang van richtsnoeren inzake mobiliteit en benadrukt dat de normen voor 

voertuigefficiëntie en de vervoersinfrastructuur moeten worden afgestemd op een 

koolstofdoelstelling die strookt met de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst 

van Parijs, waarbij rekening moet worden gehouden met de emissies gedurende de 

gehele levenscyclus ervan; 

3. herhaalt de verbintenissen die de EU met betrekking tot de bestrijding van de 

klimaatverandering in het kader van de Overeenkomst van Parijs, de Agenda 2030 van 

de VN en het klimaat- en energiekader 2030 is aangegaan; is ingenomen met de 

maatregelen die al genomen zijn, zoals de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure 

voor lichte voertuigen (WLTP) en de pakketten inzake emissietests in reële 

rijomstandigheden (RDE) die tot doel hebben de kloof tussen de verklaarde 

decarbonisatiedoelstellingen en de emissies onder reële rijomstandigheden te 

verkleinen; verzoekt de Commissie toe te zien op de doeltreffendheid van deze 

maatregelen en, indien nodig, verdere verbeteringen voor te stellen; beschouwt de 

WLTP als een stap in de goede richting voor wat de meting van het brandstofverbruik 

en de CO2-emissies van personenwagens betreft; 
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4. wijst erop dat, als verplaatsingen worden uitgesplitst naar vervoerswijze, de 

personenwagen nog steeds het belangrijkste vervoermiddel is qua aantal verplaatsingen; 

5. acht het belangrijk in stedelijke omgeving de infrastructuur voor alternatieve, 

emissieloze vervoerswijzen te verbeteren; beklemtoont dat er projecten moeten worden 

gefinancierd om lokale en regionale koolstofarme mobiliteit te faciliteren, zoals 

bijvoorbeeld stadsfietssystemen; 

6. benadrukt dat hiervoor snel meer gebruik zal moeten worden gemaakt van 

elektromobiliteit en emissiearme brandstoffen, aangezien het wegvervoer 

verantwoordelijk is voor een vijfde van de uitstoot in de EU en dit cijfer verder stijgt, 

maar dat hierbij ook rekening moet worden gehouden met de koolstofemissies en de 

milieu-impact van de productie van deze alternatieve energiebronnen; acht het 

belangrijk dat mensen worden aangemoedigd tot duurzame mobiliteitsgewoonten door 

middel van diverse financiële prikkels, alsmede door bewustmaking van de 

milieueffecten van individuele vervoerswijzen; merkt op dat de consumenten die een 

elektrisch voertuig willen kopen momenteel op zowel financiële als niet-financiële 

belemmeringen stuiten; herinnert eraan dat de aanvaarding van alternatieve brandstoffen 

door de eindgebruiker sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van infrastructuur; is in dit verband verheugd over de bestaande particuliere en publieke 

initiatieven om roaming tussen exploitanten van oplaadinfrastructuur mogelijk te 

maken; verzoekt de Commissie en de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om 

roaming te faciliteren en de toegankelijkheid van oplaadinfrastructuur binnen Europa te 

vergroten; 

7. is van mening dat, om de marktpenetratie van emissiearme brandstoffen te versnellen en 

de klimaatvoordelen hiervan ten volle te benutten, het gebruik ervan en de ontwikkeling 

van hiervoor uitgeruste voertuigen moeten worden gestimuleerd; wijst er echter 

nogmaals op dat, wil men zich houden aan de Overeenkomst van Parijs, de 

broeikasgasemissies van het vervoer tegen 2050 duidelijk in de richting van het nulpunt 

moeten gaan; onderstreept dat de Europese wegvervoersector niet kan worden 

omgevormd in de richting van ecologische en economische duurzaamheid als wordt 

vastgehouden aan één technologische benadering voor alles en dat daarom een overgang 

naar een werkelijk technologisch neutrale beoordeling van aandrijfsystemen nodig is 

met het oog op de ontwikkeling van toekomstige voertuigen die afgestemd zijn op 

diverse mobiliteitsbehoeften; benadrukt dat een sectoroverschrijdende aanpak nodig is 

om de investeringen in de infrastructuur voor emissiearme brandstoffen te versnellen, 

wat een noodzakelijke voorwaarde is voor een bredere invoering van voertuigen die 

rijden op alternatieve brandstoffen; 

8. merkt bovendien op dat het, aangezien het gemiddelde dagelijkse traject betrekking 

heeft op een erg korte afstand, van cruciaal belang is om te voorzien in infrastructuur 

voor het benutten van zachte vormen van mobiliteit (lopen, fietsen, enz.) om mensen 

een alternatief te bieden voor wegvervoer; 

9. wijst erop dat het passagiersvervoer volgens de ramingen zal toenemen met 40 % tegen 

2050, vooral in de luchtvaart (+ 58 %), met als gevolg een toename van de 

broeikasgasemissies tussen 2030 en 2050 met 15 % ten opzichte van het niveau van 

1990; 
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10. merkt op dat in het kader van de toekomstige mobiliteits- en vervoersstrategieën — in 

het licht van de nieuwe oplossingen in de deel- en samenwerkingseconomie — het 

investeringspotentieel in plattelandsgebieden moet worden erkend; 

11. merkt op dat de lessen die worden getrokken uit eerdere en lopende projecten, zoals het 

werkprogramma Vervoer, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen en de 

Duurzame gedeelde mobiliteit in connectie met het openbaar vervoer in Europese 

plattelandsgebieden (SMARTA), elementen opleveren voor slimme dorpen, met 

inbegrip van efficiëntere en intelligentere deur-tot-deurlogistiek, innoverende concepten 

van mobiliteit als dienst (MaaS), slimme vervoersvervoersinfrastructuur van de 

volgende generatie, geconnecteerd en geautomatiseerd vervoer en slimme stedelijke 

mobiliteit (vervoer van en naar steden); 

12. is verheugd over het feit dat de Commissie ook een koppeling maakt naar de circulaire 

economie, vooral wat schaarse materialen en batterijen betreft; moedigt de Commissie 

in verband hiermee aan nader onderzoek te verrichten naar de ecologische voetafdruk 

van de productie en recycling van batterijen om een volledig beeld te krijgen van de 

milieueffecten van elektrische, door batterijen aangedreven voertuigen, teneinde 

gemakkelijker een vergelijking te kunnen maken van de duurzaamheid van 

verschillende aandrijfsystemen over hun volledige levenscyclus; 

13. benadrukt de mogelijke voordelen van toepassingen inzake een tweede gebruik van 

voertuigbatterijen, bijvoorbeeld in opslagoplossingen voor slimme netten en slimme 

woningen, en verzoekt de Commissie en de lidstaten onderzoeks- en proefprojecten op 

dit gebied te ondersteunen door middel van financieringsregelingen; 

14. pleit ervoor dat er meer gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën bij de 

toepassing van het "de vervuiler betaalt"-beginsel, zoals elektronische tolheffing en 

elektronische vervoerbewijzen op basis van de milieuprestaties van voertuigen; 

benadrukt dat in een geharmoniseerd kader voor tolheffingssystemen rekening moet 

worden gehouden met de emissies zowel van broeikasgassen als van verontreinigende 

stoffen met betrekking tot de milieuprestaties, om duidelijke en evenwichtige signalen 

uit te sturen voor de ontwikkeling van nieuwe voertuigen; benadrukt echter dat deze 

regels duidelijk en transparant moeten zijn voor de weggebruikers; onderstreept de 

gunstige milieueffecten van oplossingen inzake geconnecteerde mobiliteit en 

geautomatiseerd vervoer in stedelijke gebieden, zoals geoptimaliseerde verkeersstromen 

en de vermindering van de hoeveelheid verkeer als gevolg van auto's die op zoek zijn 

naar een parkeerplaats, en verzoekt de Commissie en de lidstaten steden te ondersteunen 

bij de aanpassing van de benodigde technologie; benadrukt echter dat de ontwikkeling 

van zelfrijdende voertuigen niet mag leiden tot een toename van het individuele vervoer 

of van de congestie; acht het belangrijk dat nieuwe verkeersdiensten, zoals ritdeling en 

MaaS, worden behandeld als vervoersmodi die minstens even goed zijn als of zelfs te 

verkiezen zijn boven particulier gemotoriseerd vervoer; is ingenomen met de door de 

Commissie opgestelde richtsnoeren voor steden inzake de beperking van de toegang van 

voertuigen tot de stad (Urban Vehicle Access Regulations, UVAR's); benadrukt echter 

dat meer moet worden gedaan op Europees niveau om de versnippering van de interne 

vervoersruimte te voorkomen; wijst er in dit verband op dat het belangrijk is 

infrastructuurprojecten ter bevordering van de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstellingen te financieren en te zorgen voor grensoverschrijdende 
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samenwerking tussen de lidstaten; is van mening dat doelmatigheid ten aanzien van de 

verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen een van de criteria moet zijn die bij de 

toewijzing van EU-middelen aan projecten in verband met verkeer worden gehanteerd; 

15. benadrukt dat het wegvervoer volgens de WHO bijdraagt aan luchtvervuiling en 

geluidshinder, met alle negatieve gevolgen van dien voor de gezondheid van burgers, 

met name in de stedelijke gebieden; beklemtoont dat in de EU-28 volgens ramingen 

jaarlijks 399 000 mensen vroegtijdig overlijden door fijnstof, 75 000 door 

stikstofdioxide en 13 600 door ozon; wijst erop dat meer dan 30 % van de Europese 

bevolking blootgesteld is aan verkeerslawaai dat de norm van 55 Ldn dB overschrijdt; 

verzoekt om een doeltreffende strategie om het gehalte aan vervuilende stoffen zoals 

NOx, NO2 en fijnstof te verlagen en benadrukt dat de luchtverontreinigende emissies 

van het vervoer drastisch zullen moeten worden verminderd; 

16. herinnert aan de verschrikkelijke experimenten met blootstelling aan rook die zijn 

uitgevoerd op mensen en apen door de Europese onderzoeksgroep voor milieu en 

gezondheid in de vervoerssector (European Research Group of Environment and Health 

in the Transport Sector, EUGT), een orgaan dat wordt gefinancierd door grote 

autobedrijven; herinnert eraan dat dit niet het eerste schandaal van deze soort is in de 

auto-industrie; dringt erop aan dat alle onderzoek waarmee informatie wordt 

aangeleverd voor het EU-beleid, op generlei wijze afhankelijk is van de auto-industrie, 

ook niet door middel van financiering en onderaanbesteding; 

17. merkt op dat de verstrekking van informatie aan de consumenten over personenauto's 

noodzakelijk is om het koolstofarm maken van het vervoer te versnellen en verzoekt 

daarom om betere informatie over de emissies en het brandstofverbruik van voertuigen, 

onder meer in de vorm van gestandaardiseerde, zichtbare en duidelijke voertuiglabels, 

teneinde de consument in staat te stellen geïnformeerde keuzes te maken,  een 

gedragsverandering teweeg te brengen bij bedrijven en particulieren en schonere 

mobiliteit te bevorderen; benadrukt dat nauwkeuriger informatie ook "groene" 

overheidsopdrachten zal faciliteren en overheden in staat te stellen daarvan gebruik te 

maken; is daarom ingenomen met Aanbeveling (EU) 2017/9481 van de Commissie en 

verzoekt de Commissie eveneens een herziening te overwegen van Richtlijn 

1999/94/EG2 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over nieuwe 

personenauto's; 

18. vraagt dat de externe sociale en milieueffecten van het wegvervoer worden 

geïnternaliseerd en dat vervolgens prijssignalen worden uitgezonden naar de 

consumenten die deze kosten weerspiegelen; 

19. benadrukt dat in de richtlijn schone wegvoertuigen rekening moet worden gehouden 

met de behoeften en de beschikbare middelen van de gemeenten en de regionale 

                                                 
1 Aanbeveling (EU) 2017/948 van de Commissie van 31 mei 2017 betreffende het gebruik van de 

brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden op basis waarvan typegoedkeuring is verleend en die volgens de 

wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen zijn gemeten, bij het beschikbaar maken van 

informatie voor de consument overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad 

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 3525) (PB L 142 van 2.6.2017, blz. 100). 
2 Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de 

beschikbaarheid van consumentinformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt 

brengen van nieuwe personenauto's (PB L 12 van 18.1.2000, blz. 16). 
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overheden om het volledige potentieel ervan te ontplooien, met name met betrekking tot 

de kwesties als complexiteit en de administratieve lasten; 

20. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om uiterlijk op 2 mei 2018 een 

wetgevingsvoorstel in te dienen voor normen inzake CO2-emissies en brandstofverbruik 

voor zware bedrijfsvoertuigen, normen die ambitieus en realistisch moeten zijn en 

gebaseerd moeten zijn op de gegevens die door middel van de Vecto-software 

(calculator voor de berekening van het energieverbruik van voertuigen) worden 

verzameld, zodat er een coherente wetgeving inzake zware bedrijfsvoertuigen ontstaat; 

benadrukt dat de Vecto-software snel en regelmatig moet worden bijgewerkt, om ervoor 

te zorgen dat nieuwe technologieën ter verbetering van de efficiëntie van voertuigen 

snel op accurate wijze kunnen worden verrekend; 

21. benadrukt dat mobiliteit op het platteland wezenlijk verschilt van mobiliteit in de stad 

wat afstanden en beschikbaarheid van openbaar vervoer betreft, maar ook met 

betrekking tot de economische en milieufactoren, zoals minder milieudruk door 

emissies van verontreinigende stoffen, een lager gemiddeld inkomen en hogere 

belemmeringen voor investeringen in infrastructuur; onderstreept dat bij de 

modernisering, de maatschappelijk verantwoorde transitie naar schone energie en de 

digitalisering van mobiliteit en vervoer in Europa rekening moet worden gehouden met 

de specifieke kenmerken van de plattelandsgebieden, aangezien de nieuwe 

maatschappelijke, technologische en economische veranderingen gevolgen hebben voor 

het vervoers- en mobiliteitssysteem als geheel; benadrukt dat de Commissie daarom een 

sectoroverschrijdende benadering moet invoeren om de vlotte tenuitvoerlegging te 

garanderen van een geïntegreerde, aan vervoer en mobiliteit gerelateerde 

slimmedorpenbenadering door het gebruik van digitale platforms te stimuleren die de 

mobiliteit op het platteland verbeteren en een schoner en gezonder milieu bevorderen; 

dringt aan op een gelijk speelveld voor bijzondere technologische verbeteringen voor 

rurale knooppunten en netwerken; 

22. benadrukt dat het ambitieniveau inzake CO2-doelstellingen voor zware 

bedrijfsvoertuigen moet stroken met de toekomstige ambities inzake verlaging van de 

emissies van verontreinigende stoffen, bijvoorbeeld in het kader van EURO 7, alsmede 

met de vereisten van Richtlijn 2015/719 inzake gewichten en afmetingen1; benadrukt 

dat de Vecto-software snel en regelmatig moet worden bijgewerkt, om ervoor te zorgen 

dat nieuwe technologieën ter verbetering van de efficiëntie van voertuigen snel op 

accurate wijze kunnen worden verrekend; 

23. merkt op dat cabotagevervoer slechts een klein percentage van het totale 

goederenvervoer over de weg vertegenwoordigt en onderstreept dat beperkingen op 

cabotageverrichtingen niet mogen leiden tot een toename van het aantal ritten zonder 

vracht, die de efficiëntie verminderen en negatieve gevolgen hebben voor het milieu.  

                                                 
1  Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 

96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap 

deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane 

afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 115 van 6.5.2015, 

blz. 1). 
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