
AD\729514NL.doc PE407.672v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2005/0283(COD)

17.6.2008

ADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

Rapporteur voor advies: Andreas Schwab



PE407.672v02-00 2/16 AD\729514NL.doc

NL

PA_Legam



AD\729514NL.doc 3/16 PE407.672v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur is in principe ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen omdat het kan worden beschouwd als een gelegenheid om schone en 
energiezuinige producten te bevorderen. Hij erkent dat dit voorstel een verbetering inhoudt 
ten opzichte van eerdere voorstellen en hij is met name ingenomen met de technologieneutrale 
benadering.

Hij is het echter niet eens met het Commissievoorstel om de groene en energiezuinige criteria 
voor openbare aanbestedingen bindend te maken. Hij is van mening dat de voorgestelde 
invoering van bindende criteria voor openbare aanbestedingen, hoewel de bedoeling in dit 
geval prijzenswaardig is, niet noodzakelijkerwijs strookt met de fundamentele beginselen van 
het communautaire recht op het gebied van openbare aanbestedingen., en wellicht een 
ongewenst precedent kan scheppen. Daarom stelt hij voor het aan de aanbestedende diensten 
van de lidstaten over te laten of zij die criteria hanteren, wat niet wegneemt dat er een sterk 
signaal naar de aanbestedende diensten en instanties wordt gezonden om hen aan te moedigen 
deze milieucriteria voor een bepaalde aanbesteding te hanteren.

Voor de duidelijkheid dringt de rapporteur er ook op aan dat er in dit voorstel een duidelijke 
verwijzing wordt opgenomen naar de drempelbedragen in de richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG inzake openbare aanbestedingen, omdat er in het Commissievoorstel geen 
rechtstreekse verwijzing wordt gemaakt naar de drempelbedragen waarboven deze nieuwe 
regels gelden.

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" stelt de rapporteur voor 
een overweging op te nemen waarin de lidstaten ertoe worden aangespoord hun eigen 
overzichten op te stellen, die het verband weergeven tussen deze richtlijn en de 
omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

Aangezien het voorstel met name gevolgen heeft voor de bedrijfsvoertuigensector 
(gespecialiseerde vrachtwagens en bussen voor operationele ondersteuning en onderhoud van 
de infrastructuur, reinigingsmaterieel) stelt de rapporteur voor bepaalde voertuigen buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn te laten vallen, omdat ze een specifiek ontwerp hebben 
en zijn uitgerust met specifieke apparatuur en hun energieverbruik daarom verschilt van dat 
van andere voertuigen. 

Uw rapporteur wijst erop dat effectbeoordeling van dit voorstel onvolledig is met betrekking 
tot o.a. de verwachte kosten, het wetenschappelijk bewijs op grond waarvan de internalisering 
van externe kosten wordt vertaald in concrete cijfers en dat er bovendien geen rekening wordt 
gehouden met bestaande normen zoals de euronormen. Daarom dringt hij er bij de Commissie 
op aan de effecten en de methodologie van deze richtlijn om de twee jaar te beoordelen en in 
dit verband rekening te houden met o.a. de gevolgen voor het klimaat van hernieuwbare 
energiebronnen en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de euronormen (de toekomstige 
Euro VI-wetgeving). 

In verband met het zeer krappe tijdschema voor de goedkeuring van het advies, dat wordt 
opgelegd door de ten principale bevoegde commissie, behoudt uw rapporteur zich het recht 
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voor om in een later stadium van de procedure nog meer amendementen op deze punten in te 
dienen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In zijn verslag van 12 december 2007 
verwelkomt de CARS 21-groep op hoog 
niveau het initiatief van de Commissie om 
de aanschaf van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, op voorwaarde 
dat wordt geopteerd voor een 
technologieneutrale prestatiegerichte 
benadering.

(9) In zijn verslag van 12 december 2007 
verwelkomt de CARS 21-groep op hoog 
niveau het initiatief van de Commissie om 
de aanschaf van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, op voorwaarde 
dat wordt geopteerd voor een 
technologieneutrale prestatiegerichte en 
geïntegreerde benadering waarbij 
producenten van voertuigen, olie- of 
brandstofleveranciers, garagehouders, 
consumenten of bestuurders en de 
overheid worden betrokken.

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 
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 worden gedrukt en een 
economie wordt geschapen die op 
hernieuwbare energiebronnen is 



AD\729514NL.doc 5/16 PE407.672v02-00

NL

gebaseerd.

Amendement 3
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Deze richtlijn beoogt de 
overheden extra te steunen via financiële 
stimuleringsmaatregelen en maatregelen 
op het gebied van voorlichting en 
educatie.

Motivering

Overheden hebben extra steun, financiële middelen en andere stimulerende maatregelen 
nodig om milieuvriendelijker opties waaraan de voorkeur wordt gegeven, aan te bieden. 
Hierbij moet begeleiding worden geboden zodat inkopers een beter inzicht krijgen in de 
algemene prestaties, efficiëntie, beschikbaarheid en het gebruik van de verschillende 
voertuigen/brandstoffen die aan de orde zijn. Hierdoor kan worden voorkomen dat schaarse 
bronnen en overheidsgelden worden verspild en kunnen inkoopmanagers bewustere keuzes 
maken als het om nieuwe voertuigtechnologieën gaat.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Wanneer zij bij de vaststelling van 
de technische specificaties voldoen aan de 
vereiste om rekening te houden met de 
energie- en milieugevolgen, staat het de 
aanbestedende diensten, instanties en 
exploitanten vrij om specificaties vast te 
stellen voor betere energie- en 
milieuprestaties dan als vastgelegd in 
Europese wetgeving, bijvoorbeeld met het 
oog op mogelijke toekomstige 
euronormen.
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Motivering

In het voorstel zitten inconsistenties tussen de bestaande en toekomstige wetgeving (Euro VI) 
met betrekking de definitie van het aantal afgelegde kilometers. De betrokken autoriteiten 
zouden daarom rekening moeten kunnen houden met de bestaande en de toekomstige 
Europese normen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichte toepassing van 
milieucriteria voor de aanschaf van 
schone en zuinige voertuigen belet 
overheidsinstanties niet ook rekening te 
houden met andere relevante criteria. 
Overheden kunnen ook opteren voor de 
aanpassing van bestaande voertuigen om 
de milieuprestaties te verbeteren.

(16) De milieucriteria in deze richtlijn 
weerhouden overheden er niet van te
opteren voor de aanpassing van bestaande 
voertuigen om de milieuprestaties te 
verbeteren.

Motivering

De verplichte milieucriteria stroken niet met de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG inzake 
openbare aanbestedingen. Het zou aanbestedende instanties vrij moeten staan om zelf te 
kiezen welke criteria zij in het aanbestedingsdossier specificeren en om een opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijving of de laagste prijs, waarbij de 
voorgestelde milieucriteria worden toegepast op basis van vrijwilligheid.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Overeenkomstig punt 34 van het 
Interinstitutioneel Akkoord inzake "Beter 
wetgeven"1 dienen de lidstaten ertoe 
aangespoord te worden voor zichzelf en in 
het belang van de Gemeenschap hun 
eigen tabellen op te stellen, die, voor zover 
mogelijk, het verband weergeven tussen 
deze richtlijn en de 
omzettingsmaatregelen, en deze openbaar 
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te maken.
___________
1PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

Motivering

Om de tenuitvoerlegging transparanter te maken.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Voorrang moet worden gegeven 
aan voertuigen met alternatieve 
brandstoffen die tot schoon wegverkeer en 
een aanmerkelijke verbetering van de 
luchtkwaliteit leiden. De Commissie en de 
lidstaten moeten dan ook de ontwikkeling 
van motorvoertuigen op waterstof 
bevorderen.

Motivering

We moeten dit zien als een kans om schone energieën zoals waterstof te promoten. Het is van 
essentieel belang dat we deze technologie verder helpen ontwikkelen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) De lidstaten moeten 
gemeenten en regio's betrekken bij 
toekomstige inspanningen om de in deze 
richtlijn neergelegde maatregelen ten 
uitvoer te leggen, te begeleiden en te 
evalueren.

Motivering

Voor een betere tenuitvoerlegging moet de overheid op alle niveaus deelnemen.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quinquies) De lidstaten en de 
Commissie moeten zich richten op het 
bevorderen van waterstof als brandstof 
van de toekomst. Waterstof is een schone 
manier om voertuigen aan te drijven en 
het gebruik ervan moet bijdragen tot het 
scheppen van een schone economie 
aangezien voertuigen op waterstof geen 
koolstofverontreinigingen produceren en 
er geen broeikasgassen uit de uitlaat 
komen.

Motivering

We moeten dit zien als een kans om schone energieën zoals waterstof te promoten. Het is van 
essentieel belang dat we deze technologie verder helpen ontwikkelen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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. 

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

De verplichte milieucriteria stroken niet met de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG inzake 
openbare aanbestedingen. Het zou aanbestedende instanties vrij moeten staan om zelf te 
kiezen welke criteria zij in het aanbestedingsdossier specificeren en om een opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijving of de laagste prijs, waarbij de 
voorgestelde milieucriteria worden toegepast op basis van vrijwilligheid.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Artikel 3

De aanschaf van schone en zuinige 
voertuigen

Werkingssfeer

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 gebruiken om 
de levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen als 
gunningscriterium te hanteren bij de 
aankoop van wegvoertuigen.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
contracten voor de aanschaf van 
wegvoertuigen door:

(a) aanbestedende diensten en instanties 
die verplicht zijn de aanbestedingsregels 
als vastgelegd in de richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG toe te passen, 
overeenkomstig de geldende 
drempelbedragen van deze richtlijnen;
(b) exploitanten voor de vervulling van 
openbaredienstverplichtingen in het kader 
van een openbaredienstcontract in de zin 
van Verordening 1370/2007/EG boven 
een drempelbedrag dat wordt vastgesteld 
door de lidstaten en dat niet hoger mag 
liggen dan de drempelbedragen die zijn 
vastgelegd in de Richtlijnen 2004/17/EG 
en 2004/18/EG.

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
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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, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie in 
aanmerking worden genomen als 
gunningscriterium. 

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

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.

Motivering

Er moet een duidelijk verband worden gelegd tussen dit voorstel en de klassieke richtlijnen 
inzake openbare aanbestedingen (2004/17/EG en 2004/18/EG). Bovendien wordt er in het 
Commissievoorstel niet verwezen naar de minimale drempelbedragen waarboven de 
regelgeving van toepassing is. Verder moeten bepaalde voertuigen buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, omdat ze een specifiek ontwerp hebben en zijn 
uitgerust met specifieke apparatuur en hun energieverbruik daarom verschilt van dat van 
andere voertuigen

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:
-"Aanbestedende diensten"*: 
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aanbestedende diensten als gedefinieerd 
in artikel 2, lid 1, a) van Richtlijn 
2004/17/EG en in artikel 1, lid 9, van 
Richtlijn 2004/18/EG;
"Aanbestedende diensten"*: 
aanbestedende diensten als gedefinieerd 
in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 
2004/17/EG;
-"Wegvoertuig": voertuig dat valt onder 
de voertuigencategorieën die in tabel 3 
van de bijlage bij deze richtlijn zijn 
opgenomen.

Motivering

Het Commissievoorstel zou een apart hoofdstuk krijgen met relevante definities.

*Noot van de vertaler: in de genoemde richtlijnen worden 'contracting authorities' en 
'contracting entities' beide vertaald met 'aanbestedende diensten'.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie- en milieukosten als 
gunningscriterium voor de aankoop van 
voertuigen

De aanschaf van schone en zuinige
voertuigen

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden de operationele levensduurkosten 
van het energieverbruik, de CO2-uitstoot 
en de uitstoot van verontreinigende 
stoffen die worden veroorzaakt door de 
exploitatie van het aan te schaffen 
voertuig gekwantificeerd en berekend 
overeenkomstig de onder a), b) en c) 

1. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf de in artikel 7, lid 1, genoemde 
datum alle in artikel 2 genoemde 
aanbestedende diensten en exploitanten 
bij de aanschaf van wegvoertuigen op 
vrijwillige basis rekening houden met de 
energie- en milieugevolgen gedurende de 
levensduur als bepaald in lid 1 bis van dit 
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vastgestelde methodologie. artikel en voor één van de in lid 1 ter van 
dit artikel genoemde opties kiezen. 

(a) De levensduurkosten van het 
energieverbruik door de exploitatie van 
een voertuig worden als volgt berekend:
- het brandstofverbruik van een voertuig 
als bedoeld in lid 2 wordt op basis van de 
in tabel 1 van de bijlage vastgestelde 
omrekeningsfactoren voor de energie-
inhoud van de verschillende brandstoffen 
uitgedrukt in energieverbruik per 
kilometer;
- er wordt één monetaire waarde per 
energie-eenheid gebruikt. Deze waarde is 
de laagste kostprijs per energie-eenheid 
voor belasting van benzine of diesel die 
als vervoersbrandstof wordt gebruikt;
- de levensduurkosten van het 
energieverbruik dat wordt veroorzaakt 
door de exploitatie van een voertuig 
worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur afgelegde aantal 
kilometer als bedoeld in lid 3 met het 
energieverbruik als bedoeld in het eerste 
streepje en met de kostprijs per energie-
eenheid als bedoeld in het tweede streepje.
(b) De levensduurkosten van de CO2-
uitstoot door de exploitatie van een 
voertuig worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de CO2-uitstoot uitgedrukt in 
kilogram per kilometer overeenkomstig lid 
2 en met de in tabel 2 van de bijlage 
vastgestelde kostprijs per kilogram.
(c) De levensduurkosten voor de uitstoot 
van verontreinigende stoffen door de 
exploitatie van een voertuig worden 
berekend door de optelling van de 
levensduurkosten voor de uitstoot van 
stikstofoxide, niet-methaanhoudende 
koolwaterstoffen en fijne stofdeeltjes. De 
levensduurkosten voor de verschillende 
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verontreinigende stoffen wordt berekend 
door de vermenigvuldiging van het tijdens 
de volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de emissies, uitgedrukt in gram, 
als bedoeld in lid 2 en met de in tabel 2 
van de bijlage vastgestelde respectieve 
kostprijs per gram.

(Het eerste deel van dit amendement is afkomstig uit artikel 2 van het Commissievoorstel)

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de toepassing van het Commissievoorstel omwille van de 
samenhang met de bestaande EU-regelgeving inzake openbare aanbestedingen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De energie- en milieugevolgen 
waarmee rekening moet worden 
gehouden omvatten ten minste:
(a) Energieverbruik;
(b) CO2-emissies; 
(c) Emissie van verontreinigende stoffen 
als gedefinieerd in de bijlage. 
Naast de in lid 1 genoemde energie- en 
milieugevolgen mogen de aanbestedende
diensten en exploitanten ook rekening 
houden met andere milieugevolgen die 
verband houden met het gebruik van de 
aan te schaffen voertuigen. 

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de toepassing van het Commissievoorstel omwille van de 
samenhang met de bestaande EU-regelgeving inzake openbare aanbestedingen.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Aan de vereisten van de leden 1 en 2 
wordt voldaan door te kiezen voor een van 
de volgende opties:
(a) in het aanbestedingsdossier voor de 
aanschaf van wegvoertuigen bij de 
milieucriteria technische specificaties 
opnemen die, zo mogelijk, gebaseerd zijn 
op Europese normen, zoals de Euro-
emissienormen voor energie- en 
milieuprestaties; of
(b) de in artikel 4 van deze richtlijn 
vastgelegde energie- en milieucriteria 
opnemen in de gunningscriteria.
Indien de kostprijs van deze gevolgen in 
het gunningsbesluit wordt meegenomen, 
worden lidstaten verzocht onderstaande 
methodologie op vrijwillige basis toe te 
passen:
(a) De levensduurkosten van het 
energieverbruik door de exploitatie van 
een voertuig worden als volgt berekend:
- het brandstofverbruik van een voertuig 
als bedoeld in lid 2 wordt op basis van de 
in tabel 1 van de bijlage vastgestelde 
omrekeningsfactoren voor de energie-
inhoud van de verschillende brandstoffen 
uitgedrukt in energieverbruik per 
kilometer;
- er wordt één monetaire waarde per 
energie-eenheid gebruikt. Deze waarde is 
de laagste kostprijs per energie-eenheid 
voor belasting van benzine of diesel die 
als vervoersbrandstof wordt gebruikt;
- de levensduurkosten van het 
energieverbruik dat wordt veroorzaakt 
door de exploitatie van een voertuig 
worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
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volledige levensduur afgelegde aantal 
kilometer als bedoeld in lid 3 met het 
energieverbruik als bedoeld in het eerste 
streepje en met de kostprijs per energie-
eenheid als bedoeld in het tweede streepje.
(b) De levensduurkosten van de CO2-
uitstoot door de exploitatie van een 
voertuig worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de CO2-uitstoot uitgedrukt in 
kilogram per kilometer overeenkomstig lid 
2 en met de in tabel 2 van de bijlage 
vastgestelde kostprijs per kilogram.
(c) De levensduurkosten voor de uitstoot 
van verontreinigende stoffen door de 
exploitatie van een voertuig worden 
berekend door de optelling van de 
levensduurkosten voor de uitstoot van 
stikstofoxide, niet-methaanhoudende 
koolwaterstoffen en fijne stofdeeltjes. De 
levensduurkosten voor de verschillende 
verontreinigende stoffen wordt berekend 
door de vermenigvuldiging van het tijdens 
de volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de emissies, uitgedrukt in gram, 
als bedoeld in lid 2 en met de in tabel 2 
van de bijlage vastgestelde respectieve
kostprijs per gram.

(De punten (a), (b) en (c) van de tweede alinea zijn afkomstig van artikel 3, lid 1 van het 
Commissievoorstel)

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de toepassing van het Commissievoorstel omwille van de 
samenhang met de bestaande EU-regelgeving inzake openbare aanbestedingen.
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