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CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-
emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 
– 2018/0143(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0284),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8-0197/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 
20181,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 
bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 
van de Raad bij brief van 22 februari 2019 gedane toezegging om het standpunt van het 
Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie goed te keuren,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0354/2018),

1 PB C 62 van 15.2.2019, blz. 286.



1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast1;

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie is gevoegd;

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 14 november 2018 
(Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0455).



P8_TC1-COD(2018)0143

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 april 2019 met 
het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 
en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 595/2009 en (EU) 2018/956 van het 
Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/53/EG van de Raad

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 
van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/1242.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie

De Commissie gaat verder met de technische ontwikkeling van de calculator voor de 
berekening van het energieverbruik van voertuigen (Vecto: Vehicle Energy Consumption 
Calculation Tool), met het oog op de regelmatige en tijdige actualisering ervan in het licht van 
innovatie en om rekening te houden met de toepassing van nieuwe technologieën die de 
brandstofefficiëntie van zware bedrijfsvoertuigen verbeteren.


