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BEKNOPTE MOTIVERING

Sinds 1995 bestaat er een EG-beleid om de CO2-emissies van auto's te beperken. Deze 
strategie is gebaseerd op drie pijlers: 
vrijwillige verbintenissen van de auto-industrie om de emissies te verlagen, bevordering van 
spaarzame auto's via fiscale maatregelen en verbetering van de voorlichting aan de 
consument. Verbeteringen van de motortechnologie hebben er toe geleid dat de 
brandstofefficiëntie tussen 1995 en 2007 aanzienlijk is verbeterd. Een deel van deze 
verbetering is echter tenietgedaan door de toegenomen vraag naar steeds grotere voertuigen. 
In de EU zijn personenauto's verantwoordelijk voor ongeveer 12% van de totale CO2-
emissies. Personenauto's vertegenwoordigen in de Europese Unie ongeveer 78% van het 
totale personenvervoer. 

1. Doel van het voorstel 

Met dit voorstel wil de Commissie een uniforme en bindende CO2-emissie van gemiddeld 
130 g CO2/km vanaf 2012 bereiken. Dit gemeenschappelijke doel wordt door het Europees 
Parlement gesteund. Het Europees Parlement steunt de algemene, door de Commissie 
nagestreefde doelen. In de verordening, die door de Raad en het Europees Parlement moet 
worden aangenomen, moeten concurrentieneutrale, sociaal rechtvaardige en duurzame 
reductiedoelstellingen worden nagestreefd, die rekening houden met de diversiteit van de 
Europese autoconstructeurs en hun positie in de internationale concurrentie. 

2. Opties en hellingshoek (slope)

Een belangrijk twistpunt is een billijke verdeling van de reductiedoelstellingen tussen kleine 
auto's en grotere auto's. Grotere auto's, waarvoor de Europese fabrikanten wereldwijd een 
marktaandeel hebben van 80%, spelen een hoofdrol in de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën. De grenswaardencurve op basis van de massa van de voertuigen is cruciaal. De 
CO2-doelstelling voor het gemiddelde van de nieuwe auto's die een constructeur produceert, 
gebaseerd op een gemiddelde massa, is de beste meetgrondslag. De significant hogere 
bijdrage van grotere voertuigen in vergelijking met kleinere voertuigen wordt bepaald door de 
hellingshoek van de grenswaardencurve. 
De door de Commissie voorgestelde hellingshoek van de grenswaardencurve van 60% wordt 
gesteund. De reductiedoelstellingen voor grotere voertuigen liggen aanzienlijk hoger dan voor 
kleine auto's. Een hellingshoek van 60% leidt ertoe dat de CO2-emissies niet parallel met de 
toename van het gewicht stijgen, maar ver beneden het gemiddelde blijven.
Het voertuiggewicht (massa) is de geëigende parameter voor de specifieke CO2-
doelstellingen. Het voertuiggewicht als parameter zal minder concurrentieverstorend werken 
dan andere parameters. In Japan en China wordt het gewicht reeds als basis voor de CO2-
wetgeving gebruikt. De ontwikkelingen zijn gemakkelijk te evalueren, aangezien de gegevens 
beschikbaar zijn. Daar de autofabrikanten platformconcepten ontwikkelen zou de "footprint"
parameter geen geschikte maatstaf zijn. Het gebruik van de "footprint" als parameter zou 
ertoe leiden dat alle voertuigen van hetzelfde platform dezelfde CO2-doelstelling wordt 
opgelegd, ongeacht hun uitrusting en totaalgewicht. Bovendien zouden kleine en CO2-
efficiënte stadauto's door de "footprint" worden benadeeld. 
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3. Complementaire maatregelen van de geïntegreerde benadering

De grenswaarde van 120 g CO2/km in de geïntegreerde benadering voorziet in een reductie 
van 10 g CO2/km door aanvullende maatregelen, zoals lichtlopende banden, vermindering van 
de rolweerstand, systemen voor automatische controle van de bandenspanning, efficiënte 
aircosystemen en schakelindicatoren,, die gezamenlijk een besparing van circa 5 g/km CO2

kunnen opleveren.  Daarnaast zijn biobrandstoffen goed voor een verdere besparing van 5 
g/km CO2. Om nieuwe technologieën en energie-efficiënte maatregelen tot uitvoering te 
kunnen brengen is het zinvol ecologische innovaties als CO2-reducerende maatregelen te 
erkennen. Daar niet alle eco-innovaties onderworpen kunnen worden aan testprocedures, of 
het aanbrengen van wijzigingen in de geldende en internationaal geharmoniseerde procedure 
te tijdrovend en lastig is, wordt voorgesteld een aanvullende procedure krachtens artikel 6 en 
Bijlage II bis in te voeren. Onder eco-innovaties kunnen behalve de testprocedure ook 
autotechnologische vernieuwingen, maatregelen op het gebied van onderhoud, 
rijvaardigheidsopleiding, navigatie-infrastructuur, energie-efficiënte verlichting, gebruik van 
zonne-energie en gebruik van afvalwarmte worden gerekend. Het doel is om alle maatregelen 
te stimuleren die tot een verbetering van de milieubalans leiden. 

4. Introductiefase 

Aangezien de ontwikkeling van nieuwe typen en nieuwe platforms minstens 5 tot 8 jaar vergt, 
is het raadzaam om de implementatie van de doelstelling van 120 g CO2/km niet aan een 
bepaalde datum te koppelen, maar aan een overgangsfase van een aantal jaren. Daarom wordt 
voorgesteld dat in 2012  een kwart van alle nieuwe auto's, in 2013 de helft en in 2014 
driekwart en in 2015 alle nieuwe auto's van een constructeur de streefwaarde van 120 g 
CO2/km moeten bereiken, met gebruikmaking van de aanvullende maatregelen. Deze 
flexibele invoering is nodig om de constructeurs de nodige speelruimte voor ontwikkeling te 
laten en tegelijkertijd alternatieve oplossingen mogelijk te maken. 

5. Sancties

De door de Commissie voorgestelde boetes van 110 en 475 Euro per ton CO2 liggen ver 
boven alle denkbare handelsprijzen voor CO2-certificaten in de industrie en energiesector. 
Sancties mogen niet leiden tot een verzwakking van de innovatiecapaciteit van de sector, 
maar moeten een stimulans zijn om een maatregel uit te voeren of te investeren in alternatieve 
oplossingen die de beoogde CO2-reducties verzekeren. Met de in dit advies voorgestelde 
boetes van 10 tot 40 Euro per gram CO2 voor nieuwe auto's (hetgeen overeenkomst meet een 
prijs per ton van maximaal 200 Euro) moet dit gewaarborgd zijn. Aangenomen mag worden 
dat door de consumentenvoorlichting en de concurrentie tussen de constructeurs er in elk 
geval een veel grotere druk op de constructeurs ontstaat om zich alle voorgeschreven 
grenswaarden te houden. 

6. Uitzonderingen

Het voorstel van de Commissie bevat een reeks uitzonderingsregelingen, die in detail 
onderzocht moeten worden. De door de Commissie voorgestelde limiet van minder dan 
10.000 in de EU en per jaar verkochte nieuwe auto's is verlaagd tot 5000 per jaar, en er is een 

Adlib Express Watermark



AD\739973NL.doc 5/38 PE404.748v02-00

NL

aanvullende regeling, beperkt tot 5 jaar, ingevoerd voor de constructeurs die moeite hebben 
om de reductiewaarden te bereiken en maximaal 1% van de jaarlijkse nieuwe registraties 
vertegenwoordigen.

7. Doelstellingen op de lange termijn

In 2014 moeten het Parlement en de Raad op basis van een evaluatie en een voorstel van de 
Commissie doelstellingen op de lange termijn goedkeuren.  Op dat moment is het ook 
mogelijk meer zicht te hebben op nieuwe technologieën, waaronder de invoering van 
alternatieve aandrijfconcepten, zoals elektrische auto's. Bij de doelstellingen op de lange 
termijn moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de nieuwe  motoren en hybride 
systemen die nu worden ontwikkeld een betrekkelijke korte levensduur hebben, daar reeds 10 
jaar nadat deze op de markt zijn gebracht de volgende generatie van lokale CO2-vrije 
aandrijfmotoren beschikbaar kan zijn. Het beleid moet daarom ruimte open laten voor de 
overgang naar nieuwe technologieën. De implementatie van de grenswaarden in de 
verordening van 120 g CO2/km voor het gemiddelde wagenpark betekent al dat het gemiddeld 
brandstofverbruik moet dalen tot ca 5 liter/100 km voor  benzineauto's en ca 4,5 liter/100 km 
voor dieselauto's.  In vergelijking met het huidige brandstofverbruik zijn dit zeer ambitieuze 
doelstellingen.

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:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een van de gevolgen van die autonome 
verbintenis is dat alle lidstaten de emissies 
van personenauto's sterk moeten doen
dalen. Om deze aanzienlijke verlaging tot 
stand te brengen moeten op het niveau
van de lidstaten en de Gemeenschap
beleidsmaatregelen ten uitvoer worden 
gelegd in alle sectoren van de economie, 
en niet alleen in de industrie en de 
energiesector. Het wegvervoer is de tweede 
grootste uitstoter van broeikasgassen in de 

(4) Een van de gevolgen van die autonome 
verbintenis is dat ook de emissies van 
personenauto's sterk moeten dalen.
Daarvoor zijn emissievoorschriften voor 
constructeurs en importeurs van nieuwe 
auto's vereist. Alleen een regelgeving op 
communautair niveau waarborgt dat 
nieuw geregistreerde voertuigen in alle 
lidstaten aan dezelfde voorwaarden 
moeten voldoen. Om de algemene 
doelstellingen van de lidstaten en de 
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EU, en de emissies van deze sector blijven 
stijgen. Als de invloed van het wegvervoer
op de klimaatverandering blijft toenemen, 
ondermijnt dit in grote mate de 
inspanningen die andere sectoren leveren 
om de klimaatverandering te bestrijden.

Gemeenschap inzake de CO2-reductie te 
bereiken is het niet voldoende om in te 
grijpen in de industrie en de energiesector, 
maar zijn ook maatregelen nodig met 
betrekking tot het vervoer en de 
huishoudens. Het wegvervoer is de tweede 
grootste uitstoter van broeikasgassen in de 
EU, en de emissies van deze sector blijven 
stijgen. Als de CO2-emissies van het 
wegvervoer blijven toenemen, ondermijnt 
dit in grote mate de inspanningen die 
andere sectoren leveren om de 
klimaatverandering te bestrijden.

Motivering

Het zijn niet de lidstaten die volgens deze verordening emissies  moeten reduceren maar de 
constructeurs en importeurs van personenwagens. Niet de "invloed op het klimaat" loopt het 
risico verder toe te nemen, maar de broeikasgassen, in het bijzonder CO2.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is noodzakelijk communautaire 
doelstellingen voor nieuwe personenauto's 
vast te stellen om te voorkomen dat de 
interne markt versnippert ten gevolge van 
uiteenlopende maatregelen op het niveau 
van de lidstaten. Communautaire 
doelstellingen bieden constructeurs meer 
zekerheid bij de planning en meer 
flexibiliteit bij het naleven van de CO2-
reductievereisten dan afzonderlijke 
nationale reductiedoelstellingen. Het is 
belangrijk om bij het vaststellen van de 
emissienormen rekening te houden met de 
concurrentiekracht van de markten en 
fabrikanten, de directe en indirecte kosten 
voor het bedrijfsleven en de voordelen die 
eruit voortvloeien in de vorm van 
stimulering van innovatie en beperking van 
het energieverbruik.

(5) Het is noodzakelijk communautaire 
doelstellingen voor nieuwe personenauto's 
vast te stellen om te voorkomen dat de 
interne markt versnippert ten gevolge van 
uiteenlopende maatregelen op het niveau 
van de lidstaten. Communautaire 
doelstellingen bieden constructeurs meer 
zekerheid bij de planning en meer 
flexibiliteit bij het naleven van de CO2-
reductievereisten en verhinderen dat er 
tussen de lidstaten concurrentieverstoring 
optreedt vanwege afzonderlijke nationale 
reductiedoelstellingen. Een dergelijke 
concurrentieverstoring zou volledig in 
strijd zijn met het doel om een uniforme 
binnenmarkt te creëren. Het is belangrijk 
om bij het vaststellen van de 
emissienormen rekening te houden met de 
concurrentiekracht van de markten en 
fabrikanten, de directe en indirecte kosten 
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voor het bedrijfsleven en de voordelen die 
eruit voortvloeien in de vorm van 
stimulering van innovatie en beperking van 
het energieverbruik.

Motivering

Alleen een uniforme Europese regelgeving op grond van artikel 95 van het EG-Verdrag 
voorkomt concurrentieverstoring en unilaterale maatregelen en bijzondere regelingen. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het wagenpark in de EU veroudert 
in hoog tempo. Het hoge percentage 
voertuigen in het wagenpark van de EU 
van 10 jaar en ouder ondermijnt nieuwe 
regelgeving inzake uitstoot van CO2. 
Daarom moet specifieke aandacht worden 
geschonken aan het vernieuwen van het 
wagenpark door stimulansen te bieden 
voor de aanschaf van nieuwe voertuigen.

Motivering

Om de doeltreffendheid van de verordening te waarborgen is het van wezenlijk belang de 
aanschaf van nieuwe voertuigen te bevorderen. Als consumenten tweedehandsvoertuigen 
blijven kopen, met name van 10 jaar en ouder, zal de uitstoot van CO2 niet merkbaar 
verminderen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de mededelingen werd een 
geïntegreerde benadering voorgesteld om 
het communautaire doel van 120 g CO2/km 
tegen 2012 te halen en werd aangekondigd 
dat de Commissie een wetgevingskader 

(10) In de mededelingen werd een 
geïntegreerde benadering voorgesteld om 
het communautaire doel van 120 g CO2/km 
tegen 2012 te halen en werd aangekondigd 
dat de Commissie een wetgevingskader 
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zou voorstellen waarin de nadruk wordt 
gelegd op een verplichte vermindering van 
de CO2-uitstoot, zodat de gemiddelde 
uitstoot van nieuwe wagens wordt beperkt 
tot 130 g CO2/km dankzij verbeteringen 
van de motortechnologie. Overeenkomstig 
de benadering die in het kader van de 
vrijwillige verbintenissen van de 
constructeurs is gevolgd, heeft dit 
betrekking op de elementen waarmee 
rekening wordt gehouden bij de meting van 
de CO2-emissies van personenauto's 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie. Voorts heeft ook 
het gedrag van de consument een invloed 
op de totale emissies van personenauto's. 
Daarom moet aan de consument worden 
meegedeeld of nieuwe personenauto's 
voldoen aan de emissiedoelstellingen van 
deze verordening.

zou voorstellen waarin de nadruk wordt 
gelegd op een verplichte vermindering van 
de CO2-uitstoot, zodat de gemiddelde 
uitstoot van nieuwe wagens wordt beperkt 
tot 130 g CO2/km dankzij verbeteringen 
van de motortechnologie. De doelstelling 
van verlaging van de CO2-uitstoot door 
middel van verbeteringen van de 
motortechnologie moet worden 
ondersteund door de ontwikkeling van in 
personenauto's geïntegreerde ecologische 
technologieën, alsmede door een 
verbeterde wegeninfrastructuur, een beter 
verkeersbeheer, maatregelen ter 
bevordering van het gebruik van 
biobrandstoffen en passende fiscale 
regelingen. Overeenkomstig de benadering 
die in het kader van de vrijwillige 
verbintenissen van de constructeurs is 
gevolgd, heeft dit betrekking op de 
elementen waarmee rekening wordt 
gehouden bij de meting van de CO2-
emissies van personenauto's 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie. Voorts heeft ook 
het gedrag van de consument een invloed 
op de totale emissies van personenauto's. 
Daarom moet aan de consument worden 
meegedeeld of nieuwe personenauto's 
voldoen aan de emissiedoelstellingen van 
deze verordening. Tevens is het van 
belang, tegen de achtergrond van de 
komende herziening van Richtlijn 
1999/94/EG betreffende de 
beschikbaarheid van 
consumenteninformatie over het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij 
de verbranding van nieuwe 
personenauto's, om een duidelijke 
classificatie van voertuigen op te zetten op 
basis van hun brandstofverbruik en CO2-
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uitstoot.

Motivering

Duidelijke informatie voor de consument is van groot belang. Bij de herziening van Richtlijn 
1999/94/EG moet een duidelijke classificatie van voertuigen worden opgezet (bijvoorbeeld 
Klasse A, A+, Klasse B, enz.).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het wetgevingskader voor het 
vaststellen van het doel inzake de 
gemiddelde emissies van nieuwe auto's 
moet ervoor zorgen dat de 
reductiedoelstellingen 
concurrentieneutraal, sociaal rechtvaardig 
en duurzaam zijn en dat deze 
doelstellingen billijk zijn ten aanzien van 
de diversiteit van de Europese 
autoconstructeurs en niet tot
onrechtmatige concurrentieverstoring 
leiden tussen de constructeurs. Het 
rechtskader moet verenigbaar zijn met de 
Kyotodoelstellingen van de EU en moet 
worden aangevuld door andere 
instrumenten die meer op het gebruik zijn 
gebaseerd, zoals een differentiëring van de 
auto- en energiebelasting.

(11) Het wetgevingskader voor het 
vaststellen van het doel inzake de 
gemiddelde emissies van nieuwe auto's 
moet ervoor zorgen dat de 
reductiedoelstellingen 
concurrentieneutraal, sociaal rechtvaardig 
en duurzaam zijn en dat deze 
doelstellingen billijk zijn ten aanzien van 
de diversiteit van de Europese 
autoconstructeurs en niet tot 
concurrentieverstoring leiden tussen de 
constructeurs. Het rechtskader moet 
verenigbaar zijn met de 
Kyotodoelstellingen van de EU en moet 
worden aangevuld door andere 
instrumenten die meer op het gebruik zijn 
gebaseerd, zoals een differentiëring van de 
auto- en energiebelasting.
Belasting op personenauto's moet 
verband houden met de vervuilende 
uitstoot van die auto's en moet op EU-
niveau worden vastgesteld ter voorkoming 
van een verdere fragmentatie van de 
interne markt vanwege de uiteenlopende 
belastingtarieven in de verschillende 
lidstaten.

Motivering

Een definitie van "rechtmatige" concurrentieverstoring door de Europese Commissie is 
overbodig.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de ontwikkeling van auto's 
met nulemissie mogelijk te maken moeten 
de kredieten in het Zevende 
Kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling bestemd voor technologieën 
voor het ontwikkelen van auto's met 
nulemissie drastisch worden verhoogd.

Motivering

Het is van belang meer geld te investeren in O&O voor technologieën ten behoeve van de 
ontwikkeling van auto's met nulemissie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de diversiteit van de automarkt en 
de mogelijkheid om tegemoet te komen 
aan uiteenlopende behoeften van de 
consument te behouden, moeten CO2-
doelstelingen voor personenauto's worden 
gedefinieerd op basis van het praktische 
nut van de auto's op lineaire basis. Massa is 
de meest geschikte parameter om dit nut te 
beschrijven omdat gegevens over de massa 
van voertuigen vrij beschikbaar zijn en 
omdat er een duidelijk verband bestaat 
tussen massa en emissies. Dit zou derhalve 
resulteren in meer realistische en 
concurrentieneutrale doelstellingen. Over 
de "voetafdruk" van auto's (spoorbreedte 
maal wielbasis), een alternatieve 
parameter om het nut van een auto te 
beschrijven, moeten echter ook gegevens 
worden verzameld om de nutsgerichte 
benadering op langere termijn 

(12) Om de diversiteit van de automarkt en 
de mogelijkheid om tegemoet te komen 
aan uiteenlopende behoeften van de 
consument te behouden, moeten CO2-
doelstelingen voor personenauto's worden 
gedefinieerd op basis van het praktische 
nut van de auto's op lineaire basis. Massa is
een geschikte parameter om dit nut te 
beschrijven omdat gegevens over de massa 
van voertuigen vrij beschikbaar zijn en 
omdat er een verband bestaat tussen massa 
en emissies. Dit zou derhalve resulteren in 
meer realistische en concurrentieneutrale 
doelstellingen. Over de "voetafdruk" van 
auto's (spoorbreedte maal wielbasis), een 
van de alternatieve parameters om het nut 
van een auto te beschrijven, moeten echter 
ook gegevens worden verzameld om de 
nutsgerichte benadering op langere termijn 
gemakkelijker te kunnen beoordelen. De 
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gemakkelijker te kunnen beoordelen. Bij 
het vaststellen van de doelstellingen moet 
rekening worden gehouden met de 
verwachte ontwikkeling van de massa van 
nieuwe auto's tot 2012. Eventuele 
ongewenste tendensen om de massa te 
verhogen om zo een minder strenge CO2-
reductiedoelstelling te verkrijgen, moeten 
worden vermeden. Daarom moet bij de 
vaststelling van de doelstellingen voor 
2012 rekening worden gehouden met de 
toekomstige autonome ontwikkeling van 
de massaverhoging van voertuigen die op 
de EU-markt worden verkocht. Ten slotte 
moet de differentiëring van de 
doelstellingen emissiebeperkingen voor 
alle categorieën voertuigen aanmoedigen, 
waarbij moet worden onderkend dat voor 
zwaardere auto's ook grotere 
emissiereducties kunnen worden 
vastgesteld.

Commissie dient tegen 2014 de 
beschikbaarheid van gegevens te 
onderzoeken en indien nodig de 
parameter om het nut van een auto te 
beschrijven aan te passen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het doel van deze verordening is de 
auto-industrie te stimuleren om in nieuwe 
technologieën te investeren. De 
verordening moedigt actief eco-innovatie 
aan en houdt rekening met toekomstige 
technologische ontwikkelingen. Op die 
manier wordt de concurrentiekracht van de 
Europese industrie vergroot en worden 
meer jobs van hoge kwaliteit gecreëerd.

(13) Het doel van deze verordening is de 
auto-industrie (constructeurs en 
toeleveranciers) te stimuleren om in 
nieuwe technologieën te investeren. De 
verordening moet derhalve zo zijn 
geformuleerd dat zij rekening houdt met 
broeikasgasemissies reducerende eco-
innovaties en deze beloont, en zo het 
marktleiderschap van de EU-auto-
industrie en haar toeleveranciers steunt 
alsmede voldoende rekening houdt met 
toekomstige technologische 
ontwikkelingen. Op die manier wordt de 
concurrentiekracht van de EU-industrie
duurzaam bevorderd en worden jobs van 
hoge kwaliteit in de Europese Unie 
gewaarborgd.
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Motivering

Het voorstel beperkt de eco-innovaties waarmee rekening wordt gehouden tot die welke 
erkend worden in de geldende testprocedure. De beperking tot 5 g CO2/km of, met inbegrip 
van biobrandstoffen, tot 10 g CO2/km dankzij de als een totaalpakket beschouwde 
"aanvullende maatregelen" is onvoldoende. Daarmee blijft men ver onder de technologische 
en economische mogelijkheden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In het kader van de geïntegreerde 
benadering om de CO2-emissies van lichte 
voertuigen te beperken, moeten eco-
innovaties door middel van 
kwantificeerbare normen worden 
gedefinieerd en gewaarborgd. Het 
bestaande Europese 
typegoedkeuringssysteem bestrijkt niet 
alle technische opties die beschikbaar zijn
om verbeteringen tot stand te brengen. 
Daarom moet er een beoordelingsmethode
worden vastgesteld voor de beoordeling 
van het CO2-reductiepotentieel door 
middel van de invoering van technische 
maatregelen. Daarbij moet het gaan om 
technologieën die in de maatregelen uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen niet of niet 
voldoende in aanmerking worden 
genomen. Goedkeuringen voor eco-
innovaties moeten worden verleend als
een middel om de fabrikanten extra 
prikkels te geven, doordat die 
verbeteringen worden aangerekend bij het 
halen van hun specifieke CO2-
reductiedoelstellingen. Verder dienen deze 
nieuwe technologieën, die hoge kosten 
voor de automobielindustrie met zich 
kunnen brengen, niettemin door de 
Commissie te worden gestimuleerd door 
middel van een systeem van specifieke 
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kredieten. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Om de industrie voorspelbaarheid 
op lange termijn te garanderen, met name 
in het licht van de toekomstige 
technologische ontwikkelingen, dienen de 
doelstellingen op lange termijn voor CO2-
emissies van nieuwe personenauto's te 
worden vastgesteld rekening houdend met 
een effectbeoordeling van de Commissie. 
Deze doelstellingen dienen erop gericht te 
zijn een gemiddelde van 95g CO2 /km te 
halen tegen het jaar 2020.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) Deze verordening bevat 
specifieke voorschriften ter bevordering 
van de verdere ontwikkeling van 
voertuigen op alternatieve brandstof en 
voertuigen met lage of nulemissie op de 
EU-markt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quinquies) Het is met name 
noodzakelijk, om milieudoelstellingen te 
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bereiken en klimaatverandering te 
bestrijden, dat de EU-automobielindustrie 
concurrerend blijft op wereldwijd niveau. 
Daarom moeten maatregelen worden 
getroffen die doeltreffend zijn, met name 
gezien de kosten voor de gehele EU-
automobielsector, om te waarborgen dat 
het concurrentievermogen niet wordt 
ondermijnd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om te garanderen dat de 
doelstellingen van deze verordening 
worden gehaald, is een robuust 
handhavingsmechanisme noodzakelijk.

(19) Om te garanderen dat de 
doelstellingen van deze verordening 
worden gehaald, is een sanctiemechanisme 
in overeenstemming met het Verdrag
noodzakelijk.

Motivering

Bij de vaststelling van sancties moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen, 
en moet terdege rekening worden gehouden met de reikwijdte van artikel 95 van het EG-
Verdrag.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In Richtlijn 2007/46/EG is bepaald dat 
constructeurs voor elke nieuwe 
personenauto een certificaat van 
overeenstemming moeten afgeven en dat 
de lidstaten alleen toestemming mogen 
geven voor de registratie en het in het 
verkeer brengen van een nieuwe 
personenauto als voor die auto een geldig 
certificaat van overeenstemming is 
afgegeven. De door de lidstaten 

(21) In Richtlijn 2007/46/EG is bepaald dat 
constructeurs voor elke nieuwe 
personenauto een certificaat van 
overeenstemming moeten afgeven en dat 
de lidstaten alleen toestemming mogen 
geven voor de registratie en het in het 
verkeer brengen van een nieuwe 
personenauto als voor die auto een geldig 
certificaat van overeenstemming is 
afgegeven. De door de lidstaten 
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verzamelde gegevens moeten 
overeenstemmen met die op het certificaat 
van overeenstemming dat door de 
constructeur voor de personenauto in 
kwestie is afgegeven.

verzamelde gegevens moeten 
overeenstemmen met die op het certificaat 
van overeenstemming dat door de 
constructeur voor de personenauto in 
kwestie is afgegeven en moeten uitsluitend 
gebaseerd zijn op deze referentie. Indien 
lidstaten om gerechtvaardigde redenen 
geen gebruik maken van het certificaat 
van overeenstemming ter voltooiing van 
het registratieproces en de ingebruikname 
van een nieuwe personenauto moeten ze 
de nodige maatregelen treffen om een 
adequate nauwkeurigheid bij de 
toezichtsprocedure te waarborgen. Er 
dient een gezamenlijke EU-
normendatabank te worden opgezet voor 
gegevens inzake certificaten van 
overeenstemming. Deze databank moet als 
enkele referentie worden gebruikt om 
lidstaten in staat te stellen hun 
registratiegegevens eenvoudiger vast te 
leggen wanneer nieuwe voertuigen
worden geregistreerd.  De Commissie 
moet ervoor zorgen dat de lidstaten 
gebruik maken van elektronische 
netwerken, zoals het netwerk dat wordt 
gedemonstreerd in het project Cultural 
Heritage in Regional Networks 
(REGNET), die een verdere versoepeling 
van de uitwisseling van 
registratiegegevens mogelijk maken, 
bijvoorbeeld met betrekking tot CO2-
uitstoot, ten behoeve van een adequaat 
toezicht. Bovendien moet de Commissie, 
om fabrikanten in staat te stellen te 
reageren op marktontwikkelingen, tegen
30 augustus van elk jaar van toezicht, een 
tussentijds toezichtsverslag beschikbaar 
stellen voor elke fabrikant met betrekking 
tot het lopende jaar.

Motivering

Alle lidstaten moet worden verplicht als belangrijkste referentie (bijvoorbeeld inzake CO2-
cijfers) gebruik te maken van het certificaat van overeenstemming als basis voor het toezicht 
(momenteel maken circa 12 lidstaten geen gebruik van dit document). Daarom moet een 
centrale Europese databank worden opgezet voor het bijeenbrengen van dergelijke gegevens. 
Dit zou fabrikanten tevens de mogelijk bieden tijdig wijzigingen aan te brengen in geval van 
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technische aanpassingen aan hun voertuigen. Het is van groot belang dat de constructeurs in 
een vroeg stadium weten wat de officiële CO2-cijfers zullen zijn en daarom moeten de 
voorlopige berekeningen en het tussentijdse verslag van de Commissie elk half jaar worden 
gemaakt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Of de constructeurs de doelstellingen 
van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld.
Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit 
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2012 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 
doelstelling na te leven. De bijdrage moet 
toenemen met de tijd. Om voldoende 
stimulansen te geven voor maatregelen om 
de specifieke CO2-emissies van 
personenauto's te beperken, moet de 
bijdrage een weerspiegeling zijn van de 
technologische kosten. De bijdragen voor 
overtollige emissies vloeien terug naar de 
begroting van de Europese Unie.

(22) Of de constructeurs de doelstellingen 
van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld.
Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2012 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 
doelstelling na te leven. Zij moet 
proportioneel zijn en mag niet in 
tegenspraak zijn met andere instrumenten 
ter beperking van CO2-emissies zoals het 
EU-stelsel voor emissiehandel (ETS). Om 
voldoende stimulansen te geven voor 
maatregelen om de specifieke CO2-
emissies van personenauto's te beperken, 
moet de bijdrage een weerspiegeling zijn 
van de technologische kosten. De bijdragen 
voor overtollige emissies moeten worden 
gebruikt ter bevordering van duurzame 
transportmodi die geen CO2-emissies 
produceren, in het bijzonder 
transportnetwerken, onderzoek op het 
gebied van grotere energie-efficiëntie en 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen in de vervoersector, 
alsmede ter bevordering van de 
vernieuwing van het wagenpark.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp en doel

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. 

1. In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling te 
bereiken de CO2-emissies in de EU te 
beperken, inclusief in de vervoersector. 
De verordening stelt het gemiddelde van 
de CO2-emissies voor nieuwe auto's vast 
op 120 g/km. In deze verordening wordt 
tevens de doelstelling bepaald om de 
gemiddelde emissie voor nieuwe auto's te 
beperken tot 95 g/km vanaf 1 januari 
2020.

In de verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

2. In deze verordening is vastgesteld dat, 
door verbeteringen van de 
motortechnologie, de CO2-emissies van 
nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 130 g/km, gemeten 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. 

3. Deze verordening zal worden aangevuld 
met maatregelen om een extra verlaging 
van de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient een voorstel in voor 
een omvattende procedure om alle 
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maatregelen ter vermindering van CO2 te 
identificeren, met het oog op het opheffen 
van het onderscheid tussen maatregelen 
inzake voortstuwing of voertuig en 
aanvullende maatregelen enerzijds, en 
eco-innovaties anderzijds.

Motivering

Om technologische vooruitgang in de automobielsector te bevorderen en autoconstructeurs 
en leveranciers investeringszekerheid op lange termijn te bieden, heeft het zin om 
langetermijndoelen vast te stellen op basis van een gedetailleerde inventarisatie van de 
huidige maatregelen en een zorgvuldige beoordeling van de impact van regelgeving, teneinde 
alternatieve technologieën te stimuleren. Deze doelstellingen moeten in de nabije toekomst 
worden vastgesteld door middel van een wetgevingsprocedure. Het voorstel moet een 
omvattende procedure inhouden om alle maatregelen ter beperking van CO2 aan bod te laten 
komen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie M1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij 
Richtlijn 2007/46/EG, met een 
referentiemassa van hoogstens 2 610 kg en 
op voertuigen waarvan de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("personenauto's"), die voor het eerst in de 
Gemeenschap worden geregistreerd en niet 
eerder buiten de Gemeenschap zijn 
geregistreerd ("nieuwe personenauto's").

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie M1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II bij 
Richtlijn 2007/46/EG, met een 
referentiemassa van hoogstens 2 610 kg en 
op voertuigen waarvan de typegoedkeuring 
is uitgebreid overeenkomstig artikel 2, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 
("personenauto's"), die voor het eerst in de 
Gemeenschap worden geregistreerd 
("nieuwe personenauto's").

Motivering

Om Europese automobielconstructeurs aan te moedigen te investeren in nieuwe 
technologieën om de zuinigheid te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, moeten geen 
specifieke voordelen worden vastgesteld voor nieuwe auto's die van buiten de Gemeenschap 
worden ingevoerd.

Amendement 19
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een voertuig, alvorens in de 
Gemeenschap te worden geregistreerd, 
minder dan drie maanden buiten de 
Gemeenschap is geregistreerd, wordt met 
deze eerdere registratie geen rekening 
gehouden. 

Schrappen

Motivering

Om Europese automobielconstructeurs aan te moedigen te investeren in nieuwe 
technologieën om de zuinigheid te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, moeten geen 
specifieke voordelen worden vastgesteld voor nieuwe auto's die van buiten de Gemeenschap 
worden ingevoerd.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voertuigen die worden gebruikt 
voor bijzondere sociale doeleinden 
volgens artikel 3, lid 1, letter f quinquies
vallen buiten het toepassingsgebied van 
deze verordening.

Motivering

Het aantal van dit soort voertuigen is in verhouding gering, zodat een uitzonderingsregeling 
op zijn plaats is om te voldoen aan de eis dat de CO2-regels sociaal aanvaardbaar zijn.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) "voetafdruk": de spoorbreedte
vermenigvuldigd met de wielbasis, zoals 
aangegeven in het certificaat van 
overeenstemming en gedefinieerd in de 
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afdelingen 2.1 en 2.3 van de bijlage I bij 
Richtlijn 2007/46/EG;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "voertuig dat op alternatieve 
brandstof rijdt": een voertuig als 
gedefinieerd in Verordening 715/2007/EG 
en de uitvoeringsbepalingen daarvan;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) "nulemissievoertuig": een voertuig 
dat bij stationair draaien of bij het rijden 
geen CO2 uitstoot bij onderwerping aan 
de CO2-testprocedure waarin is voorzien 
in Verordening 715/2007/EG;

Motivering

Duidelijker formulering zonder wijziging van de betekenis.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) "eco-innovatie": een
technologische maatregel of innovatie die 
aantoonbaar een kwantificeerbare 
bijdrage aan de verlaging van de CO2-
emissies levert, maar niet is opgenomen of 
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onvoldoende in aanmerking wordt 
genomen in de CO2-testprocedure waarin 
is voorzien in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en niet wettelijk vereist is op 
grond van de in artikel 1 vermelde 
aanvullende maatregelen. Er dient één
enkele, beperkte maar herzienbare lijst
van maatregelen te worden opgesteld;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quinquies) "voertuigen voor bijzondere 
sociale doeleinden": de volgende 
voertuigen in categorie M1:
i) voertuigen voor bijzondere sociale 
doeleinden overeenkomstig Richtlijn 
2007/46/EG met een referentiemassa van 
meer dan 2000 kg,  
ii) voertuigen met een referentiemassa 
van meer dan 2000 kg die bestemd zijn 
voor het vervoer van zeven of meer 
ingezetenen, de chauffeur niet 
meegerekend. Hieronder vallen niet 
voertuigen van categorie M1G krachtens 
Richtlijn 2007/46/EG; 
iii) voertuigen met een referentiemassa 
van meer dan 1760 kg die uitsluitend voor
commerciële doeleinden worden
vervaardigd en toegankelijk zijn voor 
personen in een rolstoel, overeenkomstig 
het communautaire beleid voor mensen 
met een handicap. 

Motivering

Het aantal van dit soort voertuigen is in verhouding gering, zodat een uitzonderingsregeling 
op zijn plaats is om te voldoen aan de eis dat de CO2-regels sociaal aanvaardbaar zijn.

Adlib Express Watermark



PE404.748v02-00 22/38 AD\739973NL.doc

NL

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de toepassing van deze 
verordening worden fabrikanten als
onderling verbonden beschouwd als ze 
onderling verbonden ondernemingen zijn. 
"Onderling verbonden ondernemingen" 
betekent:

2. Met het oog op de toepassing van deze 
verordening worden verschillende
fabrikanten die een onderling verbonden
onderneming vormen, als één fabrikant
beschouwd. "Onderling verbonden 
ondernemingen" betekent:

Motivering

Dit amendement brengt geen wijziging in de betekenis van de inhoud maar verbetert de 
taalkundige duidelijkheid.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op
1 januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat zijn 
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet 
hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig 
bijlage I is vastgesteld of die, wanneer de 
constructeur een afwijking krachtens 
artikel 9 geniet, overeenkomstig die 
afwijking is vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2012 moet elke 
constructeur van personenauto's ervoor 
zorgen dat in 2012 60% van zijn 
wagenpark, in 2013 70% van zijn 
wagenpark, in 2014 80% van zijn 
wagenpark en in 2015 en alle 
daaropvolgende jaren 100% van zijn 
wagenpark de specifieke CO2-
emissiedoelstelling voor het wagenpark 
van constructeurs die overeenkomstig 
bijlage I is vastgesteld of die, wanneer de 
constructeur een afwijking krachtens 
artikel 9 geniet, overeenkomstig die 
afwijking is vastgesteld, niet overschrijdt.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de specifieke 
gemiddelde CO2-emissie dient tot en met 
2015 elke nieuwe personenauto met een 
specifieke CO2-emissie van minder dan 50 
g/km en elk voertuig dat op alternatieve 
brandstof rijdt te tellen voor 1,5, en elk 
nulemissievoertuig voor 3.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van de specifieke CO2-
emissie dient rekening te worden 
gehouden met de verlagingen van de CO2-
emissie door eco-innovatie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Constructeurs mogen een groep 
vormen om aan hun in bijlage I, punt 2 
bis vastgelegde verplichtingen inzake het 
op de markt brengen van
nulemissievoertuigen te kunnen voldoen.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een groepsovereenkomst kan betrekking 
hebben op een of meer kalenderjaren, voor 
zover de totale duur van elke 
overeenkomst niet langer is dan vijf jaar,
en moet worden gesloten op uiterlijk 
31 december van het kalenderjaar waarin 
de emissies worden gegroepeerd. 
Constructeurs die een groep vormen, 
moeten de volgende informatie bij de 
Commissie indienen:

2. Een groepsovereenkomst kan betrekking 
hebben op een of meer kalenderjaren en 
moet worden gesloten op uiterlijk 31 
december van het kalenderjaar waarin de 
emissies worden gegroepeerd. 
Constructeurs die een groep vormen, 
moeten de volgende informatie bij de 
Commissie indienen:

Motivering

Er zijn geen redenen om groepsvorming tot 5 jaar te beperken. Dit amendement verandert 
niet de algemene gemiddelde reductiedoelstelling van 130 g/km.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Constructeurs mogen groepsafspraken 
maken voor zover deze in 
overeenstemming zijn met de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag en voor zover ze 
elke fabrikant die daarom verzoekt de 
mogelijkheid bieden op open, 
transparante, niet-discriminerende en 
commercieel redelijke voorwaarden lid te 
worden van de groep. Onverminderd de 
algemene toepasselijkheid van de EU-
mededingingsregels op dergelijke groepen, 
dienen alle leden van een groep ervoor te 
zorgen dat in het kader van hun 
groepsovereenkomst alleen de volgende 
gegevens of informatie wordt uitgewisseld:

5. Constructeurs mogen groepsafspraken 
maken voor zover deze in 
overeenstemming zijn met de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag. Onverminderd de 
algemene toepasselijkheid van de EU-
mededingingsregels op dergelijke groepen, 
dienen alle leden van een groep ervoor te 
zorgen dat in het kader van hun 
groepsovereenkomst alleen de volgende 
gegevens of informatie wordt uitgewisseld:
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Motivering

De vorming van een groep waarin elke externe fabrikant zonder onderscheid tot de 
overeengekomen voorwaarden kan toetreden, zou uiteindelijk leiden tot de invoering van een 
gesloten systeem voor emissiehandel voor de gehele branche. Met het oog op de 
organisatievrijheid van ondernemingen en met inachtneming van de 
mededingingsvoorschriften van de EU moet deze zinsnede worden geschrapt. 
Groepsafspraken mogen alleen op vrijwillige basis worden toegelaten, zonder gedwongen 
toetreding van externe concurrenten.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Behalve wanneer kennisgeving wordt 
gedaan overeenkomstig lid 3 worden de 
constructeurs die deel uitmaken van een 
groep waarover informatie is ingediend bij 
de Commissie, met het oog op de 
toepassing van deze verordening als één 
constructeur beschouwd.

7. Behalve wanneer kennisgeving wordt 
gedaan overeenkomstig lid 3 worden de 
constructeurs die deel uitmaken van een 
groep waarover informatie is ingediend bij 
de Commissie, met het oog op de 
nakoming van hun verplichtingen uit 
hoofde van artikel 4 van deze verordening 
als één constructeur beschouwd. De 
informatie betreffende toezicht en 
rapportering wordt neergelegd, 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld in 
het centrale register voor individuele 
constructeurs en groepen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het jaar dat begint op 
1 januari 2010 en elk daaropvolgend jaar
moeten alle lidstaten de in bijlage II, 
deel A, vermelde gegevens registreren voor 
elke nieuwe personenauto die op hun 
grondgebied wordt geregistreerd.

1. Voor de maand die begint op 1 januari
2012 en elke daaropvolgende maand
moeten alle lidstaten de in bijlage II, 
deel A, vermelde gegevens registreren voor 
elke nieuwe personenauto die op hun 
grondgebied wordt geregistreerd. Deze 
gegevens worden ter beschikking gesteld 
van de constructeurs en hun genoemde 
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importeurs of vertegenwoordigers in de 
verschillende lidstaten. De lidstaten 
stellen alles in het werk om ervoor te 
zorgen dat de rapporteringsorganen op 
een transparante en niet-bureaucratische 
manier werken.

Motivering

De controle op en melding van gemiddelde emissies moet tegelijkertijd met de invoering van 
de voorschriften beginnen, om verstoring van de markt en discriminatie tussen constructeurs 
te vermijden. De maatregelen moeten daarom niet voor 2012 beginnen, moeten maandelijks 
worden uitgevoerd, en de gegevens moeten aan constructeurs ter beschikking geworden 
gesteld zodat fabrikanten en klanten meer betrokken raken bij het halen van de emissiedoelen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk 28 februari 2011 en elk 
daaropvolgend jaar moeten de lidstaten de 
in bijlage II, deel B, vermelde gegevens 
met betrekking tot het voorgaande 
kalenderjaar vaststellen en aan de 
Commissie doorgeven. De gegevens 
moeten worden doorgegeven in het in 
bijlage II, deel C, gespecificeerde formaat.

2. Uiterlijk 31 juli 2012 en elk 
daaropvolgend semester moeten de 
lidstaten de in bijlage II, deel B, vermelde 
en door een gecertificeerde controleur 
geverifieerde gegevens met betrekking tot 
het voorgaande semester vaststellen en aan 
de Commissie doorgeven. De gegevens 
moeten worden doorgegeven in het in 
bijlage II, deel C, gespecificeerde formaat.

Motivering

De controle en rapportering moet tegelijkertijd met de invoering van de voorschriften in 2012 
beginnen, om verstoring van de markt en discriminatie tussen constructeurs te vermijden. Het 
is van groot belang dat de constructeurs in een vroeg stadium weten wat de officiële CO2-
cijfers zullen zijn en daarom moeten de voorlopige berekeningen van de Commissie elk half 
jaar worden gemaakt. Verificatie van de gegevens van de lidstaten door een gecertificeerd 
controleur moet ervoor zorgen dat de lidstaten de CO2-gegevens van het certificaat van 
overeenstemming verzamelen en controleren en dat de automodellen worden toegewezen aan 
de juiste constructeurs.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie houdt een centraal 
register bij van alle gegevens die de 
lidstaten overeenkomstig dit artikel 
doorgeven. Uiterlijk 30 juni 2011 en elk 
daaropvolgend kalenderjaar zal de 
Commissie voor elke constructeur een 
voorlopige berekening maken van:

4. De Commissie houdt een centraal 
register bij van alle gegevens die de 
lidstaten overeenkomstig dit artikel 
doorgeven. Uiterlijk 30 augustus 2012 en 
elk daaropvolgend semester zal de 
Commissie voor elke constructeur een 
voorlopige berekening maken van:

Motivering

De controle op en melding van gemiddelde emissies moet tegelijkertijd met de invoering van 
de voorschriften beginnen, om verstoring van de markt en discriminatie tussen constructeurs 
te vermijden.  De maatregelen moeten daarom niet voor 2012 beginnen. Een vroegtijdige 
informatie over de toelaatbare CO2-waarden voor elk semester is noodzakelijk om de 
constructeurs zekerheid voor hun planning te bieden.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen de twee maanden na in kennis te 
zijn gesteld van de in lid 4 vermelde 
voorlopige berekening mogen 
constructeurs eventuele fouten in de 
gegevens aan de Commissie meedelen, met 
vermelding van de lidstaat waarop de fout 
betrekking heeft.

5. Binnen de drie maanden na in kennis te 
zijn gesteld van de in lid 4 vermelde 
voorlopige berekening mogen 
constructeurs eventuele fouten in de 
gegevens aan de Commissie meedelen, met 
vermelding van de lidstaat waarop de fout 
betrekking heeft.

De Commissie zal alle meegedeelde fouten 
onderzoeken en uiterlijk 30 september de 
in lid 4 vermelde voorlopige berekeningen 
bevestigen of wijzigen.

De Commissie zal alle meegedeelde fouten 
onderzoeken en uiterlijk 31 maart van het 
daaropvolgende jaar de in lid 4 vermelde 
voorlopige berekeningen bevestigen of 
wijzigen.

Motivering

De nauwkeurigheid van de door de lidstaten verzamelde gegevens is voor de constructeurs 
van cruciaal belang voor de exacte berekening van de specifieke reductiedoelen. Daarom 
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moet de periode waarin de constructeurs onregelmatigheden in de databanken kunnen 
meedelen ten minste met drie maanden worden verlengd. 

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als de Commissie op basis van de in 
lid 5 vermelde berekeningen met 
betrekking tot het kalenderjaar 2010 of 
2011 vaststelt dat de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in dat 
jaar hoger liggen dan de specifieke 
emissiedoelstelling van die constructeur 
voor dat jaar, stelt de Commissie de 
constructeur daarvan in kennis.

Schrappen

Motivering

De controle op en melding van gemiddelde emissies moet tegelijkertijd met de invoering van 
de voorschriften beginnen, om verstoring van de markt en discriminatie tussen constructeurs 
te vermijden.  De maatregelen moeten daarom niet voor 2012 beginnen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten stellen een instantie aan die 
bevoegd is voor het verzamelen en 
meedelen van de krachtens deze 
verordening vereiste controlegegevens en 
delen uiterlijk 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan 
de Commissie mee welke instantie zij 
hebben aangesteld.

7. De lidstaten stellen een instantie aan die 
bevoegd is voor het verzamelen en 
meedelen van de krachtens deze 
verordening vereiste controlegegevens en 
delen uiterlijk 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie mee welke instantie zij hebben 
aangesteld.

Amendement 40
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – leden 2 t/m 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vermelde bijdrage voor 
overtollige emissies wordt berekend aan de 
hand van de volgende formule:

2. De in lid 1 vermelde bijdrage voor 
overtollige emissies wordt berekend aan de 
hand van de volgende formule:

Overtollige emissies x aantal nieuwe 
personenauto's x de in lid 3 vermelde 
bijdrage voor overtollige emissies.

Overtollige emissies x aantal nieuwe
personenauto's die gemiddeld niet voldoen 
aan de specifieke emissiedoelstelling van 
de constructeur x de in lid 3 vermelde 
bijdrage voor overtollige emissies.

waarbij: waarbij:
onder "overtollige emissies" wordt 
verstaan: het aantal gram per kilometer dat 
de gemiddelde specifieke emissies van de 
constructeur hoger ligt dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor dat kalenderjaar, 
afgerond tot drie cijfers na de komma; en

onder "overtollige emissies" wordt 
verstaan: het aantal gram per kilometer dat 
de gemiddelde specifieke emissies van de 
constructeur hoger ligt dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor dat kalenderjaar, 
afgerond tot drie cijfers na de komma; en

onder "aantal nieuwe personenauto's" 
wordt verstaan: het aantal door de 
constructeur geproduceerde nieuwe 
personenauto's die in dat jaar zijn 
geregistreerd.

onder "aantal nieuwe personenauto's die 
gemiddeld niet voldoen aan de specifieke 
emissiedoelstelling van de constructeur" 
wordt verstaan: het aantal door de 
constructeur geproduceerde nieuwe 
personenauto's die in het jaar in kwestie
zijn geregistreerd waarvan de specifieke 
emissies van CO2 hoger liggen dan hun 
specifieke emissiedoelstellingen en niet 
kunnen worden gecompenseerd door 
andere door de constructeur 
geregistreerde voertuigen met CO2-
emissies die lager liggen dan hun 
specifieke emissiedoelstellingen.

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
dient voor het kalenderjaar 2012 en de 
daaropvolgende kalenderjaren 
vergelijkbaar te zijn met andere CO2-
emissiebeperkingsinstrumenten, zoals het 
EU-stelsel voor emissiehandel, maar mag 
niet meer bedragen dan 40 euro.

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; 
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.
4. De Commissie zal methoden vaststellen 4. De Commissie zal methoden vaststellen 
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voor de inning van de in lid 1 vermelde 
bijdragen voor overtollige emissies.

voor de inning van de in lid 1 vermelde 
bijdragen voor overtollige emissies.

De maatregelen die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen door ze aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 12, lid 3.

De maatregelen die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen door ze aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 12, lid 3.

5. De bijdragen voor overtollige emissies 
vloeien terug naar de begroting van de 
Europese Unie. 

5. De bijdragen voor overtollige emissies 
moeten worden gebruikt ter bevordering 
van duurzame transportmodi die geen
CO2-emissies produceren, in het bijzonder 
transportnetwerken, onderzoek op het 
gebied van grotere energie-efficiëntie en 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen in de vervoersector, 
alsmede ter bevordering van de 
vernieuwing van het wagenpark.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie zal methoden vaststellen 
voor de inning van de in lid 1 vermelde 
bijdragen voor overtollige emissies.

4. De Commissie zal methoden vaststellen 
voor de inning van de in de leden 1, 2 en 3
vermelde bijdragen voor overtollige 
emissies.

Motivering

Het is de taak van de Gemeenschap om sancties in wetgeving vast te leggen. Hier moeten de 
lidstaten echter mee instemmen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 31 oktober 2011 en elk 
daaropvolgend jaar publiceert de 
Commissie een lijst waarin voor elke 

1. Uiterlijk 30 juni 2013 en elk 
daaropvolgend jaar publiceert de 
Commissie o.a. op haar website een lijst 
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constructeur het volgende wordt vermeld: waarin voor elke constructeur het volgende 
wordt vermeld:

Motivering

De publicatie van gegevens van constructeurs moet tegelijkertijd met de invoering van de 
voorschriften beginnen, om verstoring van de markt en discriminatie tussen constructeurs te 
vermijden. De publicatie van de gegevens moet daarom niet vóór 2013 plaatsvinden.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 31 oktober 2013 moet 
op de in lid 1 vermelde lijst ook worden
vermeld of de constructeur tijdens het 
voorafgaande kalenderjaar heeft voldaan 
aan de eisen van artikel 4.

2. Op de krachtens lid 1 gepubliceerde
lijst moet ook worden vermeld of de 
constructeur tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar heeft voldaan aan de eisen van 
artikel 4.

Motivering

De begindatum was al vastgelegd middels een amendement op artikel 8, lid 1.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afwijking voor onafhankelijke
constructeurs van kleine aantallen

Specifieke doelstelling voor 
gespecialiseerde constructeurs van kleine 
aantallen

1. Een afwijking van de overeenkomstig 
bijlage I berekende specifieke 
emissiedoelstelling kan worden 
aangevraagd door een constructeur:

1. Een afwijking van de overeenkomstig 
bijlage I berekende specifieke 
emissiedoelstelling kan worden 
aangevraagd door een constructeur:

(a) waarvan per kalenderjaar minder dan 
10 000 nieuwe personenauto's in de 
Gemeenschap worden geregistreerd; en 

(a) waarvan per kalenderjaar minder dan
0,1 % van de nieuwe personenauto's in de 
Gemeenschap worden geregistreerd; en 

(b) die niet verbonden is met een andere 
constructeur. 

(b) die niet verbonden is met een andere 
constructeur; of
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(c) indien hij verbonden is met een andere 
constructeur, die specifieke modellen met 
eigen ontwikkelings- en 
productiefaciliteiten vervaardigt, en op het 
moment van de inwerkingtreding van deze 
verordening vervaardigde.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – leden 7 bis en 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Een constructeur kan de Commissie 
verzoeken om een alternatieve doelstelling 
van 25% beperking van zijn gemiddelde 
specifieke emissies in vergelijking met 
2006, in plaats van de volgens bijlage I 
berekende doelstelling, op voorwaarde dat
(a) indien de constructeur geen gelieerde 
bedrijven heeft, zijn jaarlijkse aantal 
registraties van nieuwe auto's in de EU
ligt tussen het in lid 1 vastgestelde cijfer 
en 1% van de totale EU-markt, of
(b) indien de constructeur wel gelieerde 
bedrijven heeft, zijn jaarlijkse aantal 
registraties van nieuwe auto's in de EU
samen met de gelieerde bedrijven ligt 
tussen het in lid 1 vastgestelde cijfer en 
1% van de totale EU-markt.
7 ter. Gelieerde bedrijven kunnen de 
Commissie verzoeken om een alternatieve 
doelstelling van 25% beperking van hun 
gemiddelde specifieke emissies in 
vergelijking met 2006, in plaats van de 
volgens bijlage I berekende doelstelling, 
indien hun jaarlijkse aantal registraties 
van nieuwe auto's in de EU samen met de 
gelieerde bedrijven ligt tussen het in lid 1 
vastgestelde cijfer en 1% van de totale 
EU-markt.

Motivering

De doelstelling van een grotere beperking van de emissies (25%) zal constructeurs van 
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specifieke modellen stimuleren om op dit gebied meer inspanningen te verrichten dan 
massafabrikanten. Omdat constructeurs van specifieke modellen in het algemeen niet vallen 
onder de afwijking krachtens artikel 9, lid 1, moeten deze aanvullende bepalingen 
eerlijkheidshalve in het Commissievoorstel worden opgenomen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In 2010 dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in waarin de voortgang wordt 
beoordeeld die geboekt is bij de 
tenuitvoerlegging van de communautaire 
geïntegreerde benadering ter beperking van 
de CO2-emissies van lichte voertuigen.

1. In 2010 dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in waarin de voortgang wordt 
beoordeeld die geboekt is bij de 
tenuitvoerlegging van de communautaire 
geïntegreerde benadering ter beperking van 
de CO2-emissies van lichte voertuigen. De 
Commissie doet in hetzelfde verslag 
aanbevelingen inzake krediet- en 
certificeringregelingen met het oog op de 
invoering van eco-innovaties.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de Commissie nieuwe 
wetgeving voorstelt voor lichte voertuigen 
en de brandstof die zij gebruiken op een 
wijze die direct of indirect leidt tot hogere 
CO2-emissies, dan vermeldt de Commissie 
in haar voorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad duidelijk dat 
negatieve gevolgen kunnen optreden voor 
de naleving door de fabrikanten van de 
specifieke doelstellingen voor de CO2-
emissies in deze verordening.

Motivering

De auto-industrie moet compensatie ontvangen voor wetgevingsvoorstellen die leiden tot een 
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verhoging van de CO2-emissies. Dit komt overeen met de afgesproken beginselen van 
CARS21: stabiliteit, voorspelbaarheid en het op zo efficiënt mogelijk wijze bereiken van de 
doelstellingen. Daarom moet duidelijk worden vermeld of voorgestelde wetgeving een 
negatieve uitwerking zal hebben op de doelstelling van CO2-beperking.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie houdt de 
technologische ontwikkelingen bij en stelt, 
indien nodig, CO2-equivalentdrempels 
vast voor andere vormen van energie die 
worden gebruikt voor personenauto's. 
Dergelijke maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 12, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Om het werkelijke CO2-
emissiegedrag van voertuigen en de 
mogelijkheden die aanvullende 
maatregelen en eco-innovaties bieden 
beter te kunnen weerspiegelen, beoordeelt 
de Commissie regelmatig de voor het 
meten van de CO2-emissies gebruikte 
testcycli, zoals bepaald in Verordening 
715/2007/EG, en past zij deze 
dienovereenkomstig aan.

Amendement 50
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De Commissie publiceert 
tegen 2014, op grond van een 
effectbeoordeling, een verslag over de 
beschikbaarheid van gegevens over 
voetafdruk, als een parameter om het nut 
van een voertuig te beschrijven met het 
oog op het vaststellen van specifieke
emissiedoelstellingen, en past indien 
nodig bijlage I aan volgens de in artikel 
12, lid 3 bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing. 

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie voor de consument Uitvoeringsmaatregelen
Met ingang van 1 januari 2010 moeten 
alle constructeurs ervoor zorgen dat op 
etiketten, affiches of reclamemateriaal 
van het in de artikelen 3, 5 en 6 van 
Richtlijn 1999/94/EG vermelde type is 
aangegeven in welke mate de specifieke 
CO2-emissies van de te koop aangeboden 
personenauto's afwijken van de specifieke 
emissiedoelstelling voor die 
personenauto's, zoals vermeld in bijlage I.

De maatregelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van artikel 3, lid 1, letter f bis), 
en die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 12, lid 3
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing .

Motivering

De goedkeuring van eco-innovaties op EU-niveau via de comitologie zorgt voor een 
geharmoniseerde aanpak. De comitologie is een gevestigde procedure in het 
Gemeenschapsrecht die de Commissie regelmatig gebruikt om tot gemeenschappelijke 
besluiten tot wijziging van bestaande wetgeving te komen of nieuwe wetgeving in te voeren 
krachtens haar bevoegdheid op het gebied van de productie van motorvoertuigen.

Amendement 52
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toegestane specifieke CO2-emissies van 
alle nieuwe personenauto's, gemeten in 
gram per kilometer, worden vastgesteld 1. 
overeenkomstig de volgende formule: 

1. De toegestane specifieke CO2-emissies 
van alle nieuwe personenauto's, gemeten in 
gram per kilometer, worden vastgesteld 
overeenkomstig de volgende formule: 

Toegestane specifieke CO2-emissies = 130 
+ a × (M – M0) 

Toegestane specifieke CO2-emissies = 130 
+ a × (M – M0) 

waarbij: waarbij: 
M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)

M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke constructeur zorgt ervoor dat 
in het jaar dat begint op 1 januari 2020 en 
alle daaropvolgende jaren ten minste 8% 
van alle personenauto's die hij produceert 
nulemissievoertuigen zijn. Om deze 
doelstelling te bereiken mogen 
constructeurs gebruik maken van de 
bepalingen inzake groepsvorming in 
artikel 5, lid 1 bis.
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel A – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het jaar dat begint op 
1 januari 2010 en alle daaropvolgende
jaren moeten de lidstaten de volgende 
gegevens verzamelen over alle nieuwe 
personenauto's die op hun grondgebied 
worden geregistreerd:

1. Voor de maand die begint op 1 januari
2012 en alle daaropvolgende maanden
moeten de lidstaten de volgende gegevens 
verzamelen over alle nieuwe 
personenauto's die op hun grondgebied 
worden geregistreerd:

Motivering

De controle op en melding van gemiddelde emissies moet tegelijkertijd met de invoering van 
de voorschriften beginnen, om verstoring van de markt en discriminatie tussen constructeurs 
te vermijden.  De maatregelen moeten daarom niet voor 2012 beginnen. Een maandelijkse 
publicatie van gegevens over nieuwe personenauto's en CO2-uitstoot is noodzakelijk om de 
constructeurs zekerheid voor hun planning te bieden.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor het jaar dat begint op 
1 januari 2010 en alle daaropvolgende 
jaren, moeten de lidstaten, overeenkomstig 
de in deel B beschreven methoden, het 
volgende vaststellen voor elke 
constructeur:

3. Voor de maand die begint op 1 januari
2012 en alle daaropvolgende maanden, 
moeten de lidstaten, overeenkomstig de in 
deel B beschreven methoden, het volgende 
vaststellen voor elke constructeur:
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