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BEKNOPTE MOTIVERING

Stedelijk wegvervoer en klimaatverandering

De verandering van het klimaat is elke dag van invloed op iedere Europeaan. De Europese 
Unie is overeengekomen de uitstoot van broeikasgassen tot in 2020 met 20% terug te dringen, 
de energie-efficiency met 20% op te voeren en duurzame energie te gebruiken voor ten minste 
20% van het totale energieverbruik van de EU.

In de EU is de sector wegvervoer verantwoordelijk voor 26% van het eindverbruik aan 
energie en voor 24% van de CO2-uitstoot. Het stedelijk vervoer vertegenwoordigt 40% van de 
CO2-uitworp ten gevolge van het wegvervoer en tot 70% van andere door het vervoer 
veroorzaakte vervuiling. Het vervoer levert weliswaar een belangrijke bijdrage tot de groei, 
maar heeft ook een maatschappelijke prijs.

Inhoud van het voorstel

Het nieuwe voorstel vervangt het oorspronkelijke Commissievoorstel dat door het Parlement 
in 20061 op commissieniveau is verworpen.  Het nieuwe voorstel is gebaseerd op een nieuwe, 
volgens de Commissie neutrale, technologische benadering. De omstreden bepaling dat 
overheidsorganen de aanschaf van een percentage schone voertuigen, d.w.z. een drempel van 
25%, moesten waarborgen is uit het voorstel geschrapt.

De Commissie komt met een geharmoniseerde en aan de hand van kostprijzen berekende 
methode voor de aanschaf van schone en energiezuinige voertuigen voor het openbaar 
vervoer. De operationele levensduurkosten van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van vervuilende stoffen moeten als gunningscriterium worden meegenomen bij elke 
aankoop van wegvoertuigen door overheidsdiensten of exploitanten die diensten aanbieden op 
grond van een contract met een overheidsinstantie. De levensduur van een voertuig wordt 
bepaald aan de hand van de technische specificaties en indien deze ontbreken, bepaalt de 
Commissie het aantal kilometers dat voor het vervoer over de weg bestemde voertuigen 
dienen af te leggen.

De groene gunningsnormen kunnen in eerste aanleg op vrijwillige basis worden opgenomen 
en uiterlijk met ingang van 2012 wettelijk verplicht worden.

Het voorstel is gericht op verlaging van de kosten van schone en energiezuinige voertuigen 
via totstandbrenging van een kritische massa van groene voertuigen. Bestaande wetgeving 
(EURO-normen voor de uitstoot door voertuigen) kan worden gebruikt in de 
gunningsnormen.

Door de wettelijk verplichte toepassing van normen voor de aanschaf van schone en 
energiezuinige voertuigen wordt de opneming van andere normen die van toepassing zijn niet 
                                               
1 De Commissie vervoer en toerisme heeft het ontwerpadvies verworpen en daardoor is er aan de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid geen advies uitgebracht. Laatstgenoemde commissie heeft 
het voorstel verworpen.
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uitgesloten, en tevens is het mogelijk voertuigen achteraf te voorzien van verbeterde 
milieutechnologie waardoor hun prestaties worden opgevoerd.

Een volledige milieueffectrapportage wordt in het nieuwe voorstel niet gegeven, maar de 
Commissie stelt de markt voor overheidsaankopen op 16% van het BBP van de EU (ca. EUR 
1,5 mld.); ieder jaar worden er in de EU in totaal 110.000 personenauto's, 110.000 
bestelauto's, 35.000 vrachtwagens en 17.000 bussen aangeschaft.

Voorstellen van de rapporteur

De voorgestelde methode is bedoeld als nuttig instrument dat de nationale, regionale en 
plaatselijke overheden moet helpen voor de mobiliteit in steden het meest verstandige besluit 
te nemen met betrekking tot het milieu. Schonere voertuigen en "slimme" auto's zijn op dit 
moment duurder. Voor de aanschaf van schone en energiezuinige voertuigen moeten de 
gunnende instanties rekening houden met de normen in verband met de laagste kosten en met 
de "groene" gunning.

Uw rapporteur is van oordeel dat het doel van de richtlijn wordt bereikt als rekening wordt 
gehouden met onderstaande overwegingen:
 De lidstaten stellen, om schone en energiezuinige voertuigen te bevorderen, alle 

nationale, regionale en plaatselijke gunnende instanties en organen in de zin van de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG op de hoogte van de "groene" normen voor de 
aanschaf van dergelijke voertuigen door exploitanten die diensten uitvoeren op grond 
van een door een overheidsinstantie verleende licentie, contract, vergunning of 
toestemming. De gunnende instantie kan vragen om proeven voor bepaalde 
verkeersomstandigheden en laadvermogens.

 Lidstaten wisselen gegevens uit over de groene overheidsaankopen en de 
financiering daarvan.  Deze gegevens omvatten, maar blijven niet beperkt tot, de 
structuurfondsen, het Cohesiefonds , JESSICA, het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, steun van lidstaten of de Gemeenschap, nationale of Europese subsidies en 
leningen. Lidstaten kunnen de Europese financiële instrumenten beter gebruiken om de 
mobiliteit en de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren.

 Concurrerende prijzen moeten worden aangemoedigd  zodat het prijsverschil tussen 
een energiezuinig voertuig en het van oudsher bekende type geen nadeel vormt voor de 
markt van groene voertuigen.

 Een gezamenlijke Europese webpagina en een gegevensbestand met alle geldende 
wetgeving en alle aankopen die schone en energiezuinige voertuigen voor het vervoer 
over de weg bevorderen, alsook de relevante financiële instrumenten die de Commissie 
ter beschikking zou moeten stellen.

 De plaatselijke, regionale en nationale overheden moeten een gezamenlijk Europees 
label voor de aanschaf van groene voertuigen gebruiken.

 De lidstaten en de Commissie moeten de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om 
rekening te houden met de mobiliteit in steden en de bevordering van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen in het kader van de strategische follow-up en de 
tussentijdse herziening van de nationale strategische referentiekaders en de nationale en 
regionale operationele programma's, overeenkomstig Verordening 1083/2006. De 
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programma's CIVITAS en "Slimme Energie - Europa" moeten ook in de toekomst 
worden gesteund.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De lidstaten zouden de nationale, 
regionale en plaatselijke gunnende 
instanties en organen die diensten 
uitvoeren op grond van een door een 
overheidsinstantie verleende 
overeenkomst, vergunning of 
toestemming op de hoogte moeten stellen 
van de bepalingen in verband met de 
aanschaf van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen.

Motivering

Het is belangrijk de gunnende instanties de nodige gegevens te verschaffen zodat zij beter zijn 
voorbereid op de aankoop van dergelijke voertuigen, aangezien de nieuwe "groene" 
gunningsnormen een aanvulling vormen op de bepalingen in de Richtlijnen 2004/17 en 
2004/18. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De aankoopprijs van schone en 
zuinige voertuigen ligt aanvankelijk hoger 
dan die van traditionele voertuigen. Door 
voldoende vraag naar deze voertuigen te 
creëren ontstaan schaalvoordelen waardoor 

(11) De aankoopprijs van schone en 
zuinige voertuigen ligt aanvankelijk hoger 
dan die van traditionele voertuigen. Door 
voldoende vraag naar deze voertuigen te 
creëren ontstaan schaalvoordelen waardoor 
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de kosten kunnen worden gedrukt. de kosten kunnen worden gedrukt. 
Bedrijven moeten worden aangemoedigd 
om concurrerende prijzen te bevorderen 
zodat het prijsverschil tussen een schoon 
en energiezuinig voertuig en het van 
oudsher bekende type geen nadeel vormt 
voor de markt van schone voertuigen.

Motivering

Om te kunnen profiteren van schaalvoordelen zijn eveneens initiatieven van de bedrijfstak 
vereist om schone voertuigen te produceren tegen concurrerende prijzen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De aankoopprijs van schone en 
zuinige voertuigen ligt aanvankelijk hoger 
dan die van traditionele voertuigen. Door 
voldoende vraag naar deze voertuigen te 
creëren ontstaan schaalvoordelen waardoor 
de kosten kunnen worden gedrukt.

(11) De aankoopprijs van schone en 
zuinige voertuigen ligt aanvankelijk hoger 
dan die van traditionele voertuigen. Door 
voldoende vraag naar deze voertuigen te 
creëren ontstaan schaalvoordelen waardoor 
de kosten kunnen worden gedrukt en het 
aanbrengen van de infrastructuur kan 
worden gewaarborgd die noodzakelijk is 
voor de aanvoer van alle soorten 
brandstof die in de bijlage worden 
opgesomd.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De gunningsnormen inzake 
energie en milieu moeten deel uitmaken 
van de gunningscriteria waarmee door de 
gunnende instanties of organen rekening 
dient te worden gehouden als zij een 
besluit nemen over de aanschaf van 
schone en energiezuinige wegvoertuigen.
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Motivering

Onderhavige richtlijn bevat geen uitputtende lijst van normen die door plaatselijke overheden 
of organen kunnen worden toegepast bij de aanschaf van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De overheidssteun voor de 
aanschaf van wegvoertuigen, met inbegrip 
van het naderhand aanbrengen van 
motoren en onderdelen in voertuigen 
waarvoor een typecertificaat is 
uitgegeven, moet toegestaan zijn in het 
kader van de Gemeenschapswetgeving. 
Deze overheidssteun kan worden 
gerechtvaardigd in het licht van het 
algemeen belang van de Gemeenschap, en 
met name met het oog op duurzame 
mobiliteit in de steden.

Motivering

Waar het gaat om overheidssteun voor de aanschaf van wegvoertuigen moet de 
communautaire regelgeving worden nageleefd.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten en de Commissie 
zouden in het kader van de strategische 
follow-up en de tussentijdse herziening 
van de nationale strategische 
referentiekaders en de nationale en 
regionale operationele programma's, 
overeenkomstig Verordening (EG)  nr. 
1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 
houdende algemene bepalingen inzake 
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het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en het Cohesiefonds, en tot 
intrekking van Verordening (EG)  nr. 
1260/19991 , rekening moeten houden met 
de vraag of het stedelijk vervoer in 
aanmerking komt voor financiële bijstand 
en met de bevordering van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen. Gezien de 
resultaten van de programma's CIVITAS 
en "Slimme Energie - Europa", zouden 
de lidstaten en de Commissie ook in de 
toekomst steun aan deze initiatieven 
moeten verlenen.
___________
1 PB L 210, 31.7.2006, blz. 25.

Motivering

Het Groenboek over mobiliteit in de steden is tot 15 maart besproken en tal van lidstaten 
hebben deze punten in het nationale operationele programma buiten beschouwing gelaten. 
Goede initiatieven die reeds bestaan en die hebben bijgedragen tot voorlichting aan en 
opleiding van plaatselijke en centrale instanties moeten worden gesteund en voortgezet.  

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van deze richtlijn en teneinde de 
aankoop van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, moeten de 
operationele levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
worden meegenomen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
wegvoertuigen door overheidsinstanties als 
bedoeld in de richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG of door exploitanten die 
diensten uitvoeren op grond van een door 
een overheidsinstantie verleende licentie, 
contract, vergunning of toestemming.

Op grond van deze richtlijn en teneinde de 
aankoop van schone en energiezuinige
voertuigen te bevorderen, moeten de 
operationele levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen, met 
inbegrip van het naderhand aanbrengen 
van motoren en onderdelen in dit soort 
voertuigen, worden meegenomen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
wegvoertuigen door overheidsinstanties als 
bedoeld in de Richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG of door exploitanten die 
diensten uitvoeren op grond van een door 
een overheidsinstantie verleende licentie, 
contract, vergunning of toestemming.
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Motivering

Het achteraf aanbrengen van motoren en onderdelen in wegvoertuigen waarvoor een 
typecertificaat is uitgegeven, moet worden toegevoegd aan het toepassingsgebied van 
onderhavige richtlijn.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op het 
achteraf aanbrengen van motoren en 
onderdelen in wegvoertuigen indien deze 
meer dan 75 % van het totale aantal te 
rijden kilometers hebben afgelegd.

Motivering

Het toepassingsgebied van onderhavige richtlijn moet de wegvoertuigen van de categorieën 
M en N omvatten waarvoor een typecertificering is uitgegeven, met inbegrip van het 
inbouwen achteraf van motoren en onderdelen. Ten einde de vervanging van de oude of 
vervuilende vloot van voertuigen en de innovatie aan te moedigen en ervoor te zorgen dat de 
voorgestelde maatregel positieve effecten sorteert moeten de motoren en onderdelen worden 
aangebracht in voertuigen die niet meer hebben gelopen dan 75% van het totale aantal 
kilometers.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de toepasbare 
voorschriften, met name de 
Gemeenschapswetgeving inzake 
overheidssteun en Verordening (EG) nr. 
1370/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 oktober 2007 betreffende 
het openbaar personenvervoer per spoor 
en over de weg en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de 
Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 
van de Raad1 , kunnen de lidstaten het 
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verwerven of aanschaffen van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen, met 
inbegrip van het achteraf in deze 
voertuigen inbouwen van motoren en 
onderdelen, aanmoedigen, indien zij niet 
meer hebben gelopen dan 75 % van hun 
totale aantal kilometers.
___________
1 PB L 291, 09.11.07, blz. 25.

Motivering

Waar het gaat om overheidssteun voor de aanschaf van wegvoertuigen moet de 
communautaire regelgeving worden nageleefd.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt onder "wegvoertuigen" verstaan de
voertuigen van de categorieën M en N, 
zoals beschreven in Richtlijn 2007/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 5 september 2007 tot vaststelling van 
een kader voor de goedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn)1

en het achteraf in deze voertuigen 
inbouwen van motoren en onderdelen, 
indien zij niet meer hebben gelopen dan 
75% van hun totale aantal kilometers.
_________
1 PB L 263, 09.10.07, blz. 1.

Motivering

Het toepassingsgebied van onderhavige richtlijn moet de wegvoertuigen van de categorieën 
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M en N omvatten waarvoor een typecertificering is uitgegeven, met inbegrip van het 
inbouwen achteraf van motoren en onderdelen. Ten einde de vervanging van de oude of 
vervuilende vloot van voertuigen en de innovatie aan te moedigen en ervoor te zorgen dat de 
voorgestelde maatregel positieve effecten sorteert moeten de motoren en onderdelen worden 
aangebracht in voertuigen die niet meer hebben gelopen dan 75% van het totale aantal 
kilometers.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, 
uiterlijk vanaf de in artikel 7, lid 1, 
vastgestelde datum, de in artikel 3 
vastgestelde methodologie hanteren om de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen in rekening te 
brengen als gunningscriterium voor de 
aankoop van wegvoertuigen.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, 
uiterlijk vanaf de in artikel 7, lid 1, 
vastgestelde datum, de in artikel 3 
vastgestelde methodologie hanteren om de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen in combinatie met 
andere gunningscriteria in rekening te 
brengen voor de aankoop van 
wegvoertuigen.

Motivering

De norm voor de meting van de kosten van energiegebruik en de uitstoot van CO2 en 
vervuilende stoffen moet facultatief zijn, waardoor de kopers in staat zijn aanbiedingen te 
kiezen die tegelijkertijd milieuvriendelijk en economisch het voordeligst zijn.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke openbare 
aanbesteding voor wegvoertuigen door 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke openbare 
aanbesteding voor wegvoertuigen door 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
onder meer de levensduurkosten van het 
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de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie in 
aanmerking worden genomen als 
gunningscriterium.

energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
overeenkomstig de in artikel 3 vastgestelde 
methodologie in aanmerking worden 
genomen als gunningscriterium.

Motivering

De norm voor de meting van de kosten van energiegebruik en de uitstoot van CO2 en 
vervuilende stoffen moet facultatief zijn, waardoor de kopers in staat zijn aanbiedingen te 
kiezen die tegelijkertijd milieuvriendelijk en economisch het voordeligst zijn.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke aankoop van 
wegvoertuigen voor 
openbaarvervoerdiensten die worden 
gepresteerd op grond van een door een 
overheidsdienst verleende licentie, 
vergunning of toestemming de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie 
als criterium in aanmerking worden 
genomen.

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke aankoop van 
wegvoertuigen voor 
openbaarvervoerdiensten die worden 
gepresteerd op grond van een door een 
overheidsdienst verleende licentie, 
vergunning of toestemming onder meer de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie 
als criterium in aanmerking worden 
genomen.

Motivering

De norm voor de meting van de kosten van energiegebruik en de uitstoot van CO2 en 
vervuilende stoffen moet facultatief zijn, waardoor de kopers in staat zijn aanbiedingen te 
kiezen die tegelijkertijd milieuvriendelijk en economisch het voordeligst zijn.

Amendement 14



AD\726192NL.doc 13/19 PE404.574v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen strengere 
gunningscriteria toepassen voor de 
verwerving van schone en energiezuinige 
voertuigen, kiezen voor de aanschaf van 
aangepaste voertuigen, of overgaan tot 
modernisering van bestaande voertuigen 
door bij voorbeeld deeltjesfilters en "stop 
en start"-systemen toe te voegen of door 
motoren aan te passen aan minder 
vervuilende brandstoffen met het oog op 
betere milieuprestaties.

Motivering

Vloeit voort uit het subsidiariteitsbeginsel. Uitwerking van overweging 16 van het voorstel 
voor een richtlijn.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De plaatselijke, regionale en 
nationale autoriteiten die schone en
energiezuinige voertuigen aanschaffen 
voor minimaal 30% van hun jaarlijkse 
specifieke aankopen, mogen het label 
"Schoon en energiezuinig stedelijk 
wegvervoer" gebruiken. De Commissie 
stelt een uniform ontwerp voor dit etiket 
vast. 

Motivering

Het is belangrijk dat de gunnende instanties worden aangezet tot bevordering van schone en 
energiezuinige voertuigen. 

Amendement 16
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Uiterlijk vanaf 1 januari 2013 
wordt het etiket "Schoon en energiezuinig 
stedelijk wegvervoer" uitsluitend gebruikt 
voor de gunnende instanties of organen 
die hun jaarlijkse aanschaf van 
wegvoertuigen op 100 % groene wijze 
verzorgen. 

Motivering

Om schoon en energiezuinig stedelijk wegvervoer aan te moedigen, mag het milieuetiket na 1 
januari 2013 uitsluitend worden gebruikt voor de gunnende instanties of organen die hun 
jaarlijkse aanschaf van wegvoertuigen op 100% groene wijze verzorgen. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot 
en de uitstoot van verontreinigende stoffen 
per afgelegde kilometer worden gebaseerd 
op de gestandaardiseerde EU-
testprocedures die in de EU-regelgeving 
inzake typekeuring voor een aantal 
voertuigen zijn vastgesteld. Wanneer een 
voertuig niet onder de gestandaardiseerde 
EU-testprocedures valt, wordt de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
aanbiedingen gewaarborgd door het 
gebruik van algemeen erkende 
testprocedures of resultaten van tests voor 
de overheid, of wanneer deze niet 
beschikbaar zijn, door informatie die is 
meegedeeld door de constructeur.

2. Het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot 
en de uitstoot van verontreinigende stoffen 
per afgelegde kilometer worden gebaseerd 
op de gestandaardiseerde EU-
testprocedures die in de EU-regelgeving 
inzake typekeuring voor een aantal 
voertuigen zijn vastgesteld. Wanneer een 
voertuig niet onder de gestandaardiseerde 
EU-testprocedures valt, wordt de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
aanbiedingen gewaarborgd door het 
gebruik van algemeen erkende 
testprocedures of resultaten van tests voor 
de overheid, of wanneer deze niet 
beschikbaar zijn, door informatie die is 
meegedeeld door de constructeur. De 
gunnende instantie of het gunnende 
orgaan kan de resultaten opvragen van 
onderzoek naar de specifieke 
verkeersomstandigheden van de stedelijke 
gemeenschap in kwestie, waarbij rekening 



AD\726192NL.doc 15/19 PE404.574v02-00

NL

is gehouden met het laadvermogen.

Motivering

Het zou kunnen dat testresultaten geen rekening te houden met het laadvermogen en de 
verkeersomstandigheden die de gunnende instantie in kwestie wél in aanmerking neemt. Om 
de offertes naar behoren te beoordelen, kan de gunnende instantie de resultaten opvragen van 
onderzoek naar de specifieke verkeersomstandigheden van de stedelijke gemeenschap in 
kwestie, waarbij rekening is gehouden met het laadvermogen.  

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Toelevering van brandstof

De lidstaten zien erop toe dat de 
infrastructuur die noodzakelijk is voor de 
toelevering van alle soorten brandstof die 
in de bijlage worden genoemd wordt 
aangebracht.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Gestandaardiseerde testprocedures

De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast met het oog 
op standaardisering van de testprocedures 
voor de voertuigen waarop de in artikel 3, 
lid 2 bedoelde gestandaardiseerde 
Europese testprocedures niet van 
toepassing zijn. Deze maatregelen, die 
beogen niet-essentiële onderdelen van 
deze richtlijn te wijzigen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 5, 
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lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Motivering

Daar een gestandaardiseerde Europese testprocedure voor sommige voertuigen ontbreekt, 
moet de Commissie de verwezenlijking van de doelen en de toepassing van de in onderhavige 
richtlijn opgenomen maatregelen mogelijk maken. De nieuwe regelgevingsprocedure met 
toetsing is van toepassing op de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter
Begeleidende maatregelen

De overheidsinstanties kunnen de 
verbetering van het beheer van het 
stedelijk vervoer aanmoedigen door 
middel van de specifieke 
infrastructuurelementen die erop gericht 
zijn het openbaar vervoer doelmatiger te 
maken.

Motivering

Via begeleidende maatregelen moeten de voorwaarden worden gecreëerd die nodig zijn voor 
de toepassing van bepaalde maatregelen of voor het aanbrengen van infrastructuurelementen 
in verband met onderhavige richtlijn, zoals speciale banen voor het wegverkeer, 
bewegwijzering.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis 
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Uitwisseling en verspreiding van 
informatie 

1. De lidstaten stellen de nationale, 
regionale en plaatselijke gunnende 
instanties en organen die 
openbaarvervoersdiensten uitvoeren op 
grond van een door een overheidsinstantie 
verleende overeenkomst, vergunning of 
toestemming op de hoogte van de 
bepalingen van onderhavige richtlijn en 
van de nationale wetgeving ter omzetting, 
door hen eveneens alle steun en de 
vereiste informatie te verstrekken in 
verband met de communautaire 
financieringsstelsels die gelden voor de in 
onderhavige richtlijn bedoelde 
opdrachten. 
2. De Commissie moedigt de algemene 
toepassing van optimale werkmethoden 
voor de formulering van beleid inzake 
schone en energiezuinige openbare 
vervoersdiensten aan door een internetsite 
op Europees niveau op te zetten, met als 
doel dat steeds meer op communautair 
niveau gestandaardiseerde procedures 
worden toegepast voor de aanschaf van 
voertuigen door in onderhavige richtlijn 
bedoelde organen.
 De Commissie neemt op de internetsite 
alle belangrijke gegevens op in verband 
met de financiële instrumenten die in elke 
lidstaat beschikbaar zijn voor mobiliteit in 
stedelijke gebieden en bevordering van 
schone en energiezuinige wegvoertuigen.

Motivering

Het is belangrijk de gunnende instanties de nodige gegevens te verschaffen zodat zij beter zijn 
voorbereid op de aankoop van dergelijke voertuigen, aangezien de nieuwe "groene" 
gunningsnormen een aanvulling vormen op de bepalingen in de Richtlijnen 2004/17 en 
2004/18.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)           

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Gebruik van communautaire financiële 

instrumenten
1. De lidstaten en de Commissie houden 
in het kader van de strategische follow-up 
en de tussentijdse herziening van de 
nationale strategische referentiekaders en 
de nationale en regionale operationele 
programma's, overeenkomstig 
Verordening 1083/2006, rekening met de 
vraag of het stedelijk vervoer in 
aanmerking komt voor financiële bijstand 
en met de bevordering van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen. 
2. De lidstaten en de Commissie moeten 
initiatieven op het gebied van vervoer in 
stedelijke gebieden zoals de programma's 
CIVITAS en "Slimme Energie - Europa" 
ook in de toekomst blijven steunen.

Motivering

Door de tussentijdse herziening van de nationale operationele programma's kan de 
bevordering van schone en energiezuinige voertuigen worden vergemakkelijkt via beter 
gebruik van diverse financiële instrumenten die op nationaal en Gemeenschapsniveau 
beschikbaar zijn.
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