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BEKNOPTE MOTIVERING

Ondanks velerlei inspanningen om de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu 
en de volksgezondheid terug te dringen, moeten vele Europese steden het nog altijd stellen 
met een armzalige kwaliteit van de lucht. De wegvervoerssector, die 26% van de totale 
energieconsumptie voor zijn rekening neemt en voor 24% bijdraagt aan het totaal van de CO2-
emissies, is een sleutelsector voor het opjagen van schadelijke emissies en het 
energieverbruik. Er is een aanzienlijk potentieel voor het terugdringen van de emissies van 
voertuigen. Deze technologieën zijn op dit moment echter te duur.

De Commissie stelt in dit voorstel voor een markt op te bouwen voor minder vervuilende en 
zuiniger voertuigen door openbare instanties ertoe te verplichten ten minste 25% van hun 
jaarlijkse aankopen van zware bedrijfsvoertuigen uit "schone voertuigen" te laten bestaan 
(d.w.z. voertuigen die voldoen aan de prestatienormen voor milieuvriendelijker gemaakte 
voertuigen (EEV)). Dat betekent dat jaarlijks ten minste ca. 4.000 "schone" bussen en 8.000
"schone" vrachtwagens aangekocht of geleased zouden worden.

Uw rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie. De Europese 
automobielindustrie is een industrie met massaproductie en regeringen kunnen een nuttige rol 
spelen als "sturende klanten" door het creëren van markten die voldoende groot zijn voor de 
noodzakelijke schaalvoordelen. Deze maatregel zou eveneens het profiel en de zichtbaarheid 
van schone voertuigen bij ondernemingen en het publiek in het algemeen kunnen verbeteren, 
Europese maatregelen zijn nodig omdat maatregelen op nationaal niveau zouden kunnen 
leiden tot versnippering van de interne markt en tot de ontwikkeling van verschillende 
miniseries van voertuigen conform de nationale vereisten.

Uw rapporteur is van mening dat de gekozen doelstelling van 25% het juiste en werkbare 
compromis is tussen verbetering van de luchtkwaliteit en de marktontwikkeling enerzijds en 
aanvaardbare extra investeringskosten en grootschalige marktbeschikbaarheid anderzijds. Ook 
de keuze van de Commissie om het voorstel in eerste instantie toe te spitsen op te markt voor 
zware voertuigen (waaronder bussen en de meeste voertuigen van nutsbedrijven, zoals 
vuilniswagens), waar het aandeel van de openbare aankopen relatief hoog is (ca. eenderde) is 
in de ogen van uw rapporteur verstandig. Tot slot steunt uw rapporteur de in het voorstel 
gemaakte keuze van een technologieneutrale en op prestatienormen gebaseerde invalshoek. 
Door deze benadering worden innovatie en marktgerichte oplossingen aangemoedigd en de 
noodzakelijke flexibiliteit voor de industrie gegarandeerd om zich aan te passen aan 
technische en economische vooruitgang. Toch betreurt uw rapporteur het feit dat geen 
"schone" norm is ingevoerd voor energie-efficiency.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) In Richtlijn 2003/30/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 mei 
2003 ter bevordering van het gebruik van 
biobrandstoffen of andere hernieuwbare 
brandstoffen in het vervoer1 worden twee 
nationale indicatieve streefcijfers voor het 
aanbod van biobrandstoffen op hun 
markten vastgesteld, te weten 2% in 2005 
en 5,75% in 2010.
______________
1 PB L 123 van 17.5.2003, blz. 42.

Motivering

Er moet worden verwezen naar de wetgeving waarin het gebruik van schone brandstoffen in 
het vervoer al wordt bevorderd.

Amendement 2
Overweging 8

(8) Milieuprestatienormen zouden moeten 
worden gebruikt ter bevordering van schone 
voertuigen. Voor voertuigen die meer dan 
3,5 ton wegen, wordt een norm voor 
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen 
(EEV) gedefinieerd in Richtlijn 2005/55/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van
28 september 2005 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten met betrekking tot maatregelen 
tegen de emissie van verontreinigende 
gassen en deeltjes door voertuigmotoren met 
compressieontsteking en de emissie van 
verontreinigende gassen door op aardgas of 
vloeibaar petroleumgas lopende 
voertuigmotoren met elektrische ontsteking. 
Dit lijkt momenteel de meest geschikte norm 

(8) Milieuprestatienormen zouden moeten 
worden gebruikt ter bevordering van schone 
voertuigen. Voor voertuigen die meer dan 
3,5 ton wegen, wordt een norm voor 
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen 
(EEV) gedefinieerd in Richtlijn 2005/55/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
28 september 2005 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten met betrekking tot maatregelen 
tegen de emissie van verontreinigende 
gassen en deeltjes door voertuigmotoren met 
compressieontsteking en de emissie van 
verontreinigende gassen door op aardgas of 
vloeibaar petroleumgas lopende 
voertuigmotoren met elektrische ontsteking. 
Dit lijkt momenteel de meest geschikte norm 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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voor de definiëring van ‘schoon voertuig’ in 
deze richtlijn. Er dient echter te worden 
voorzien in een mogelijkheid om deze 
definitie aan te passen aan de jongste 
technische ontwikkelingen.

voor de definiëring van ‘schoon voertuig’ in 
deze richtlijn. Er dient echter te worden 
voorzien in een mogelijkheid om deze 
definitie aan te passen aan de jongste 
technische ontwikkelingen en daarin 
normen voor energie-efficiency op te 
nemen.

Motivering

In de bestaande definitie van "milieuvriendelijker gemaakt voertuig" (EEV) staat niets over 
energie-efficiency. Een van de doelstellingen van deze richtlijn is echter het terugdringen van 
het algemene energiegebruik door transportvoertuigen. Daarom moet bij mogelijke wijziging 
van de EEV-definitie ook worden geprobeerd daarin normen voor energie-efficiency op te 
nemen.

Amendement 3
Overweging 9

(9) Voertuigen met een laag 
brandstofverbruik, die gebruik maken van 
alternatieve brandstoffen, zoals 
biobrandstof, aardgas, LPG of waterstof, of 
van verschillende technieken zoals 
elektrische of hybride aandrijving kunnen 
bijdragen tot een vermindering van de 
uitstoot en vervuiling.

(9) Voertuigen met een laag 
brandstofverbruik, die gebruik maken van 
alternatieve brandstoffen, zoals 
biobrandstof, aardgas, LPG of waterstof, of 
van verschillende technieken zoals 
elektrische of hybride aandrijving kunnen 
bijdragen tot een vermindering van de 
uitstoot en vervuiling en tot een verbetering 
van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.

Motivering

In de richtlijn wordt niet verwezen naar de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden en schoon 
vervoer kan een middel zijn om deze te verbeteren.

Amendement 4
Overweging 9 bis (/nieuw)

(9 bis) Richtlijn 98/70/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 
betreffende de kwaliteit van benzine en 
dieselbrandstof1 (de richtlijn over 
brandstofkwaliteit) beperkt door de 
vaststelling van nauwkeurige specificaties 
voor benzine en dieselbrandstof ongewild 
een groter gebruik van biobrandstoffen en 
dient derhalve te worden herzien.
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____________
1 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58. Richtlijn
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

Motivering

In de richtlijn over brandstofkwaliteit worden specificaties vastgesteld voor benzine en diesel, 
wegens milieu- en gezondheidsredenen, zoals een beperking van het aandeel van ethanol, 
ether en andere additieven in benzine. Ook de dampspanning van benzine wordt beperkt. 
Norm EN590 stelt om technische redenen nog andere grenswaarden vast en bepaalt dat diesel 
in volume maximaal 5% biodiesel mag bevatten. Deze kwantitatieve beperkingen beknotten 
een groter gebruik van biobrandstoffen en moeten worden herzien.

Amendement 5
Overweging 10

(10) Een verplichte aanschaf van schone 
voertuigen moet bijgedragen tot een 
vermindering van verontreiniging en 
energieverbruik en een snellere 
marktintroductie van deze 
voertuigtechnologieën bevorderen. 

(10) Een verplichte aanschaf van schone 
voertuigen moet bijgedragen tot een 
vermindering van verontreiniging en 
energieverbruik en een snellere 
marktintroductie van deze 
voertuigtechnologieën bevorderen. Om te 
zorgen voor een gegarandeerde 
energievoorziening en een betere prestatie 
in milieutermen, zou het wenselijk zijn dat 
de lidstaten het accent leggen op de 
openbare aanbesteding van schone 
voertuigen die alternatieve brandstoffen en 
technologieën gebruiken, met name 
biobrandstoffen, waterstof en elektrische of 
hybride elektro-/verbrandingssystemen.

Motivering

Ook al is de richtlijn technologieneutraal, toch is het belangrijk dat de lidstaten zich richten 
op de bevordering van alternatieve brandstoffen en technologieën.

Amendement 6
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Gelijktijdig dient de ontwikkeling 
van nieuwe voertuigtechnologieën en 
alternatieve brandstoffen door de 
Gemeenschap, met behulp van nationale 
O&O-instrumenten en door de inzet van 
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Structuurfondsen te worden gesteund.

Motivering

Het opzetten van een nieuwe markt door een versterking van de vraag moet gepaard gaan met 
maatregelen ter bevordering van onderzoek, technologische vernieuwing en marktintroductie. 
Daar is overheidsgeld voor nodig, zowel op EU- als op nationaal niveau. De recente 
aandacht van de Structuurfondsen voor innovatie zou op dit vlak meer moeten worden 
uitgebuit.

Amendement 7
Artikel 4, lid 1

1. De in artikel 2, onder b), gegeven definitie 
van “schoon voertuig” kan overeenkomstig 
de procedure van artikel 6, lid 2, aan de 
technologische vooruitgang worden 
aangepast. 

1. De in artikel 2, onder b), gegeven definitie 
van “schoon voertuig” kan overeenkomstig 
de procedure van artikel 5, lid 2, aan de 
technologische vooruitgang worden 
aangepast. 

Motivering

Correctie van een technische vergissing.

Amendement 8
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Commissie zorgt ervoor dat 
relevante informatie over beoogde 
maatregelen tijdig ter beschikking wordt 
gesteld aan belanghebbende partijen.

Motivering

Om gebruik te maken van de kennis en de ervaring die bij de industrie en de NGO's aanwezig 
zijn, moeten de Commissie en de commissie streven naar een permanente dialoog, 
verspreiding van informatie en voortdurende raadpleging van belanghebbende partijen.

Amendement 9
Artikel 6, lid 2, alinea 2

Uiterlijk drie jaar na de datum als bedoeld 
in artikel 7, lid 1, stelt de Commissie een 
verslag op over de toepassing van de 
richtlijn en de acties van de lidstaten voor de 
aanschaf van schone voertuigen van minder 

Uiterlijk twee jaar na de datum als bedoeld 
in artikel 7, lid 1, stelt de Commissie een 
verslag op over de toepassing van de 
richtlijn en de acties van de lidstaten voor de 
aanschaf van schone voertuigen van minder 
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dan 3,5 ton. In dit verslag beoordeelt zij de 
gevolgen van deze toepassing, de rapportage 
door de lidstaten en de behoefte aan verdere 
maatregelen, en stelt zij eventueel voor de 
aanschaffingsverplichting uit te breiden met 
personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen 
met een gewicht van minder dan 3,5 ton.

dan 3,5 ton. In dit verslag beoordeelt zij de 
gevolgen van deze toepassing, de rapportage 
door de lidstaten en de behoefte aan verdere 
maatregelen, en stelt zij eventueel voor de 
aanschaffingsverplichting uit te breiden met 
personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen 
met een gewicht van minder dan 3,5 ton.

Motivering

Voor de automobielindustrie, met haar langlopende investeringen en planning van de 
werkzaamheden, is een betere voorspelbaarheid van toekomstige voorschriften van het 
grootste belang. De industrie heeft tijd nodig om goeddoordachte en kosteneffectieve 
investeringen in ontwikkeling en fabricage te doen. Dat was ook een van de belangrijkste 
aanbevelingen van de Groep op hoog niveau (CARS21). Daarom moet de Commissie zo 
spoedig mogelijk nagaan of verdere maatregelen nodig zijn.
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