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Amendementen van het Parlement 

Amendement ingediend door Claude Turmes en Bart Staes 

Amendement 14 
TITEL 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen 
inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid 
en mogelijke nuttige toepassing, en tot 
wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de 
Raad 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen 
inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid, 
mogelijke nuttige toepassing en CO2-
uitstoot, en tot wijziging van Richtlijn 
70/156/EEG van de Raad 

Or. en 

Motivering 

In de richtlijn moeten ook minimumeisen worden opgenomen voor de energiezuinigheid van 
nieuwe voertuigtypen waarvoor een EG-typegoedkeuring wordt verleend. 
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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Amendement 15 
OVERWEGING 3 BIS (nieuw) 

 (3 bis) Herbruikbaarheid, 
recycleerbaarheid en nuttige toepassing 
zijn belangrijke doelstellingen van het 
milieubeleid van de EU; alle betrokkenen 
zijn daarom verheugd over de bijdrage die 
met Richtlijn 2000/53/EG en met deze 
richtlijn wordt geleverd. 

Or. de 

Motivering 

Het lijkt zinvol om in een overweging de nadruk te leggen op de milieudoelstellingen van het 
voorstel. 

 

Amendement ingediend door Claude Turmes en Bart Staes 

Amendement 16 
OVERWEGING 7 BIS (nieuw) 

 (7 bis) Er moeten maatregelen ter 
beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen door voertuigen worden 
genomen om het doel van de EU te 
bereiken en een gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen. Er 
dienen nieuwe instrumenten te worden 
goedgekeurd om prikkels te creëren voor de 
ontwikkeling en productie van voertuigen 
waarvan de uitstoot aanzienlijk geringer is 
dan de in deze richtlijn vastgestelde 
maxima. De gemiddelde uitstoot van 
nieuwe personenauto's in de EU zou in 
2020 niet groter  mogen zijn dan 60 g/km. 

Or. en 

Motivering 

In deze richtlijn dienen alleen minimumeisen te worden vastgesteld; met andere instrumenten 



 

AM\548968NL.doc 3/10 PE 350.147v01-00 

 NL 

moet voor een geringere gemiddelde uitstoot worden gezorgd. In 1996 heeft de Gemeenschap 
120 g/km als streefcijfer goedgekeurd, dat in 2005 gehaald moet worden (en uiterlijk in 2010) 
[COM(95) 689 def.; conclusies van de Raad van 25.06.1996]. Met behulp van hybride 
technologie, waterstofmotoren en biobrandstoffen kan de gemiddelde uitstoot van nieuwe 
voertuigen tegen 2020 nog eens met de helft worden verminderd. 

 

Amendement ingediend door Claude Turmes en Bart Staes 

Amendement 17 
ARTIKEL 1, ALINEA 1 

Deze richtlijn stelt de administratieve en 
technische bepalingen vast voor de 
typegoedkeuring van de voertuigen die 
onder artikel 2 vallen, om te garanderen dat 
de onderdelen en materialen ervan voor de 
minimumpercentages in bijlage I in 
aanmerking komen voor hergebruik, 
recycling en nuttige toepassing. 

Deze richtlijn stelt de administratieve en 
technische bepalingen vast voor de 
typegoedkeuring van de voertuigen die 
onder artikel 2 vallen, om bovengrenzen 
voor de CO2-uitstoot vast te stellen en te 
garanderen dat de onderdelen en materialen 
ervan voor de minimumpercentages in 
bijlage I in aanmerking komen voor 
hergebruik, recycling en nuttige toepassing. 

Or. en 

Motivering 

In de richtlijn moeten ook minimumeisen worden opgenomen voor de energiezuinigheid van 
nieuwe voertuigtypen waarvoor een EG-typegoedkeuring wordt verleend. 

 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 18 
ARTIKEL 4, PUNT 5 

5. "referentievoertuig": de versie van een 
voertuigtype die volgens de 
goedkeuringsinstantie op het gebied van 
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en 
mogelijke nuttige toepassing de meeste 
problemen oplevert; 

5. "referentievoertuig": de versie van een 
voertuigtype die volgens de 
goedkeuringsinstantie op het gebied van 
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en 
mogelijke nuttige toepassing de meeste 
problemen oplevert. 

De goedkeuringsinstantie kiest deze 
voertuigen in samenspraak met de 
fabrikant uit de verschillende versies van 
hetzelfde type. 
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Daarbij worden de volgende criteria 
gehanteerd: 

– de koetswerksoort; 

– de beschikbare afwerkingsniveaus; 

– de beschikbare optionele uitrusting die 
onder de verantwoordelijkheid van de 
fabrikant kan worden gemonteerd. 

Or. de 

Motivering 

Zoals in het voorstel van de Commissie staat (zie punt 6.2.3.), is het goed om erop te wijzen 
dat de goedkeuringsinstantie in samenspraak met de fabrikanten haar keuze bepaalt, en met 
het oog daarop de voorgestelde criteria in de tekst op te nemen. 

 

Amendement ingediend door Chris Davies 

Amendement 19 
ARTIKEL 4, PUNT 5 

5. "referentievoertuig": de versie van een 
voertuigtype die volgens de 
goedkeuringsinstantie op het gebied van 
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en 
mogelijke nuttige toepassing de meeste 
problemen oplevert; 

5. "referentievoertuig": de versie van een 
voertuigtype die volgens de 
goedkeuringsinstantie in samenspraak met 
de fabrikant op het gebied van 
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en 
mogelijke nuttige toepassing de meeste 
problemen oplevert; 

Or. en 

Motivering 

De fabrikanten moeten worden betrokken bij de keuze van het passende voertuig, hoewel de 
uiteindelijke beslissing bij de goedkeuringsinstantie moet liggen. 

 

Amendement ingediend door Claude Turmes en Bart Staes 

Amendement 20 
ARTIKEL 5, LID 2 BIS (nieuw) 
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 2 bis. De fabrikant toont aan dat hij voldoet 
aan de bepalingen van artikel 4, lid 2, letter 
a) van Richtlijn 2000/53/EG. 

Or. en 

Motivering 

Op grond van Richtlijn 2000/53/EG is het gebruik van lood, kwik, cadmium en zeswaardig 
chroom in voertuigen of onderdelen daarvan na 1 juli 2003 verboden. Er mag geen 
typegoedkeuring worden verleend als een voertuig deze stoffen bevat, tenzij is voldaan aan de 
in de richtlijn autowrakken genoemde voorwaarden. 

 

Amendement ingediend door Holger Krahmer 

Amendement 21 
ARTIKEL 5, LID 3 

3. De goedkeuringsinstantie gaat na of de 
onderdelen van polymeren of elastomeren 
die op de in bijlage I, punt 2, bij deze 
richtlijn genoemde demontagelijst zijn 
vermeld, zijn gemarkeerd overeenkomstig 
Beschikking 2003/138/EG van de 
Commissie van 27 februari 20031 tot 
vaststelling van onderdeel- en 
materiaalcoderingsnormen voor voertuigen 
uit hoofde van Richtlijn 2000/53/EG. 

3. De goedkeuringsinstantie gaat na of de 
fabrikant de nodige maatregelen heeft 
getroffen om ervoor te zorgen dat de 
onderdelen van polymeren of elastomeren 
die op de in bijlage I, punt 2, bij deze 
richtlijn genoemde demontagelijst zijn 
vermeld, zijn gemarkeerd overeenkomstig 
Beschikking 2003/138/EG van de 
Commissie van 27 februari 20032 tot 
vaststelling van onderdeel- en 
materiaalcoderingsnormen voor voertuigen 
uit hoofde van Richtlijn 2000/53/EG. 

Or. de 

Motivering 

In de praktijk worden de onderdelen van polymeren of elastomeren pas in de laatste fase voor 
het begin van de productie gemarkeerd, d.w.z. na afloop van de typekeuring. Toepassing van 
deze bepaling zou ertoe leiden dat de fabrikant extra prototypen zou moeten vervaardigen om 
de onderdelen van polymeren of elastomeren op het moment van de keuring te markeren. 
Voor beide partijen zou het efficiënter zijn als de goedkeuringsinstantie zich ervan vergewist 
dat de fabrikant de nodige maatregelen heeft getroffen (en daarmee ook de 
verantwoordelijkheid op zich neemt) om ervoor te zorgen dat genoemde onderdelen worden 
                                                 
1 PB L 53 van 28.2.2003, blz. 58. 
2 PB L 53 van 28.2.2003, blz. 58. 
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gemarkeerd. Uiteraard kan de goedkeuringsinstantie op een later tijdstip nogmaals een 
controle bij de fabrikant uitvoeren. 

 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Amendement 22 
ARTIKEL 6, LID 3 

3. De lidstaten wijzen krachtens punt 2 van 
bijlage IV bij deze richtlijn een bevoegde 
instantie aan die de voorafgaande 
beoordeling uitvoert en het certificaat van 
overeenstemming afgeeft. 

3. Een bevoegde instantie voert de 
voorafgaande beoordeling uit en geeft het 
certificaat van overeenstemming af. 

Or. de 

Motivering 

In de diverse lidstaten bestaan instanties voor typekeuringen. Het is van groot belang dat de 
overheidsinstanties die toezien op de naleving van de bepalingen van deze richtlijn, algemeen 
aanvaarde en gerespecteerde autoriteiten zijn die zich een oordeel kunnen vormen over 
voertuigen en de constructie daarvan. De bestaande instanties voor typekeuringen zijn 
daartoe in staat, bieden rechtszekerheid en voorkomen concurrentievervalsing in Europa. 

 

Amendement ingediend door Claude Turmes en Bart Staes 

Amendement 23 
ARTIKEL 7 

De in bijlage V bij deze richtlijn opgesomde 
onderdelen: 

a) worden bij de berekening van het 
recycleerbaarheidspercentage en het 
percentage mogelijke nuttige toepassing 
geacht niet-herbruikbaar te zijn; 

b) mogen niet opnieuw worden gebruikt 
bij de constructie van voertuigen die 
onder Richtlijn 70/156/EEG vallen. 

De in bijlage V bij deze richtlijn opgesomde 
onderdelen: 

a) worden bij de berekening van het 
recycleerbaarheidspercentage en het 
percentage mogelijke nuttige toepassing 
geacht niet-herbruikbaar te zijn; 

b) mogen niet opnieuw worden gebruikt 
bij de constructie van voertuigen die 
onder Richtlijn 70/156/EEG vallen, 

tenzij de fabrikant aantoont dat de 
onderdelen voldoen aan de toepasselijke 
veiligheidsvereisten, alle noodzakelijke 
waarborgen biedt en aan de in de nationale 
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wetgeving gestelde eisen inzake 
aansprakelijkheid voldoet. 

Or. en 

 

Amendement ingediend door Claude Turmes en Bart Staes 

Amendement 24 
ARTIKEL 7 BIS (nieuw) 

 Artikel 7 bis 
 Grenswaarden voor de CO2-uitstoot 
 1. Met ingang van 1 januari 2010 verlenen 

de lidstaten de EG-typegoedkeuring 
respectievelijk de nationale 
typegoedkeuring inzake de CO2-uitstoot 
alleen aan voertuigtypen die voldoen aan 
de volgende eis: 

 - volledig uitgeruste voertuigen die behoren 
tot de categorie M1 en N1 en in 2010 een 
maximale CO2-uitstoot hebben van 45 + 
(0,08 x voertuigmassa) g/km, die vervolgens 
met 3% per jaar daalt. 

 2. De fabrikant verstrekt de 
goedkeuringsinstantie de gedetailleerde 
technische gegevens die nodig zijn om na te 
gaan of aan het bepaalde in lid 1 is 
voldaan. 

Or. en 

Motivering 

De EU heeft voor voertuigen van de categorie M1 een CO2-uitstoot van 120 g/km als doel 
gesteld, dat uiterlijk in 2010 gehaald moet worden. Om dit doel te kunnen bereiken, moet in 
de periode 2004-2010 jaarlijks een verbetering van 4,3% worden gerealiseerd, terwijl in de 
periode 1995-2003 1,6% per jaar is gehaald. Er zijn dus extra maatregelen nodig om het 
streefcijfer voor 2010 te verwezenlijken. Deze richtlijn is niet geschikt om de gemiddelde 
CO2-uitstoot van nieuwe auto's aan te pakken, omdat het hierin gaat om de goedkeuring van 
afzonderlijke voertuigtypen en niet van de verhouding brandstof/voertuigpark. Daarom wordt 
gekozen voor een benadering waarin per voertuigtype CO2-maxima worden vastgesteld. De 
voorgestelde formule is een combinatie van de Japanse normen voor lichte voertuigen (die in 
2010 van kracht worden) en de Chinese normen van de tweede fase voor zware voertuigen 
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(die in juli 2008 ingaan), waarbij deze normen met ongeveer 10% zijn aangescherpt voor 
lichte voertuigen en met zo'n 15% voor zware voertuigen. Daarnaast zijn de voertuigen van 
categorie N1 (lichte bedrijfsvoertuigen of bestelwagens) toegevoegd, hetgeen mogelijk is door 
de grote afhankelijkheid van de CO2-norm. Dankzij deze normen zou Europa zich 
conformeren aan de "beste praktijken" in de wereld en kan het Europese bedrijfsleven zich 
opmaken voor de naleving van de Japanse en Chinese regelgeving, waardoor de toegang tot 
deze markten wordt vergemakkelijkt. 

 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Amendement 25 
ARTIKEL 10, LID 3, INLEIDENDE FORMULE 

3. Vanaf [……36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] moeten 
de lidstaten bij niet-naleving van de eisen 
van deze richtlijn: 

3. Vanaf [……54 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] moeten 
de lidstaten bij niet-naleving van de eisen 
van deze richtlijn: 

Or. de 

Motivering 

De noodzaak om alle typen van alle fabrikanten gelijktijdig aan een typegoedkeuring te 
onderwerpen, plaats zowel de goedkeuringsinstanties als de fabrikanten voor 
onoverkomelijke administratieve problemen. In Europa alleen bestaan momenteel ongeveer 
600 typen, die onmogelijk binnen 36 maanden kunnen worden gekeurd. Bovendien sluit het 
aan bij de praktijk in de EU om de keuring van nieuwe typen voorrang te geven. Verder dient 
er gedifferentieerd te worden tussen nieuwe en bestaande typen: als er voorrang wordt 
gegeven aan de keuring van nieuwe typen, wordt daarmee gewaarborgd dat alle nieuwe typen 
die op de markt worden geïntroduceerd, aan een keuring worden onderworpen. Vervolgens 
kunnen dan de al bestaande typen worden gekeurd. 

 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 26 
ARTIKEL 10, LID 3, INLEIDENDE FORMULE 

3. Vanaf [……36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] moeten 
de lidstaten bij niet-naleving van de eisen 
van deze richtlijn: 

3. Vanaf [……54 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] moeten 
de lidstaten bij niet-naleving van de eisen 
van deze richtlijn: 

Or. de 
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Motivering 

Aan de fabrikanten moet voldoende tijd worden gegeven om hun al op de markt zijnde typen 
aan een keuring te onderwerpen. In de afvalwetgeving is in een overgangsperiode van 12 
maanden voorzien voor typen die al op de markt zijn. In het voorgestelde tijdpad is 
verdisconteerd dat enerzijds een aantal typen door nieuwe modellen zal worden vervangen en 
dat anderzijds typen die langer worden verkocht, onder de richtlijn moeten vallen. 

 

Amendement ingediend door Chris Davies 

Amendement 27 
ARTIKEL 10, LID 3, INLEIDENDE FORMULE 

3. Vanaf [……36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] moeten 
de lidstaten bij niet-naleving van de eisen 
van deze richtlijn: 

3. Vanaf [……54 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] moeten 
de lidstaten bij niet-naleving van de eisen 
van deze richtlijn: 

Or. en 

Motivering 

De streefdatum moet uit een oogpunt van milieubescherming ambitieus blijven, maar ook 
moet rekening worden gehouden met de problemen die het bedrijfsleven zou ondervinden als 
het zich aan de termijn van 36 maanden zou moeten houden. 

 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Amendement 28 
BIJLAGE I, PUNT 9 BIS (nieuw) 

 9 bis. Om na te gaan of de in deze richtlijn 
genoemde doelstellingen zijn verwezenlijkt, 
kan de instantie in overeenstemming met de 
fabrikant andere controlemogelijkheden 
kiezen. Zij kunnen afwijken van de hier 
beschreven mogelijkheden, mits zij tot 
duidelijke conclusies leiden. 

Or. de 
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Motivering 

In plaats van bepaalde controlemethoden voor te schrijven, moet de instantie zelf kunnen 
kiezen voor andere mogelijkheden, als dit voor instantie en fabrikant minder werk betekent. 
Tegelijk moet echter gegarandeerd zijn dat deze andere controlemethoden tot duidelijke 
conclusies leiden. Deze tweede voorwaarde biedt de waarborg dat de doelstellingen van de 
richtlijn worden verwezenlijkt. 
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