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Amendement ingediend door Dieter-Lebrecht Koch

Amendement 7

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de verwerping van het voorstel van de 
Commissie voor te stellen.

Or. de

Motivering

De richtlijn is noch van deze tijd noch zinvol. Er wordt meer bureaucratie gecreëerd en het 
komt tot betutteling van zowel de lidstaten als "overheidsinstanties" en publiek-private 
partnerschappen.

Amendement ingediend door Willi Piecyk, Marta Vincenzi

Amendement 8

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de verwerping van het voorstel van de 
Commissie voor te stellen.

Or. it
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Motivering

Schone voertuigen blijven nog lang duurder dan traditionele voertuigen. Aan de 
overheidsinstanties worden hogere uitgaven opgelegd, zonder dat er in steunmaatregelen 
wordt voorzien, bijv. een nationaal of communautair compensatiefonds. De regeling beperkt 
daardoor de autonomie bij organisatie en beheer van overheidsinstanties. Voordat er losse 
acties worden vastgesteld moeten er strategische beleidskeuzes op het gebied van milieu en 
energie worden gedaan om richting te geven aan het onderzoek en de investeringen.  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 9
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Artikel 299, lid 2 van het Verdrag 
bepaalt dat er specifieke maatregelen 
worden aangenomen die er met name op 
gericht zijn de voorwaarden voor de 
toepassing van het Verdrag in de 
ultraperifere gebieden vast te stellen.

Or. pt

Motivering

Strikte toepassing van het bepaalde in artikel 299, lid 2 van het Verdrag.

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 10
Overweging 8

(8) Milieuprestatienormen zouden moeten 
worden gebruikt ter bevordering van schone 
voertuigen. Voor voertuigen die meer dan 
3,5 ton wegen, wordt een norm voor 
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen 
(EEV) gedefinieerd in Richtlijn 2005/55/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
28 september 2005 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten met betrekking tot maatregelen 
tegen de emissie van verontreinigende 

(8) Ter bevordering van schone voertuigen
zouden milieuprestatie- en 
efficiëntienormen  moeten worden gebruikt 
die niet alleen betrekking hebben op 
bescherming van het milieu, maar ook op 
besparing van energie. Voor voertuigen die 
meer dan 3,5 ton wegen, wordt een norm 
voor milieuvriendelijker gemaakte 
voertuigen (EEV) gedefinieerd in Richtlijn 
2005/55/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 28 september 2005 inzake de 
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gassen en deeltjes door voertuigmotoren met 
compressieontsteking en de emissie van 
verontreinigende gassen door op aardgas of 
vloeibaar petroleumgas lopende 
voertuigmotoren met elektrische ontsteking. 
Dit lijkt momenteel de meest geschikte norm 
voor de definiëring van ‘schoon voertuig’ in 
deze richtlijn. Er dient echter te worden 
voorzien in een mogelijkheid om deze 
definitie aan te passen aan de jongste 
technische ontwikkelingen.

onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten met betrekking tot 
maatregelen tegen de emissie van 
verontreinigende gassen en deeltjes door 
voertuigmotoren met compressieontsteking 
en de emissie van verontreinigende gassen 
door op aardgas of vloeibaar petroleumgas 
lopende voertuigmotoren met elektrische 
ontsteking. Dit lijkt momenteel de meest 
geschikte norm voor de definiëring van 
‘schoon voertuig’ in deze richtlijn. Er dient 
echter te worden voorzien in een 
mogelijkheid om deze definitie aan te passen 
aan de jongste technische ontwikkelingen, 
door bij de beoordeling niet alleen de 
milieuprestaties, maar ook de energie-
efficiëntie te betrekken. De definitie dient 
met name te worden uitgebreid tot motoren 
die gebruik maken van hybride technologie 
of geen verontreinigende stoffen uitstoten.

Or. it

Motivering

De EEV-definitie moet zodanig worden aangepast dat de parameters inzake energie-
efficiëntie worden beoordeeld en alternatieve technieken worden meegenomen, hetgeen 
aansluit bij de richtsnoeren voor het Europees energiebeleid en de communautaire 
voorschriften inzake alternatieve brandstoffen.

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 11
Overweging 13

(13) Schone voertuigen zijn bij aankoop 
duurder dan conventionele, aangezien de 
markt voor dit type voertuigen nog niet goed 
ontwikkeld is. Door een minimale vraag te 
creëren kan worden gezorgd voor een 
positieve respons van de fabrikanten 
waardoor efficiëntere en meer doeltreffende 
technologieën op de markt zullen worden 
gebracht. Naarmate de vraag groeit, zullen 
de schaalvoordelen tot een vermindering van 
de kosten leiden.

(13) Schone voertuigen zijn bij aankoop 
duurder dan conventionele, aangezien de 
markt voor dit type voertuigen nog niet goed 
ontwikkeld is. Het creëren van een 
minimale vraag naar schone voertuigen, 
waarmee kan worden gezorgd voor een 
positieve respons van de fabrikanten, zodat
efficiëntere en meer doeltreffende 
technologieën op de markt zullen worden 
gebracht, moet hand in hand gaan met het 
opzetten van een minimaal 
distributienetwerk voor alternatieve 
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brandstoffen, dat de gebruikers een 
concrete keuzemogelijkheid biedt. Naarmate 
de vraag naar schone voertuigen groeit en 
alternatieve brandstoffen ruimer 
beschikbaar zijn, zullen de schaalvoordelen 
tot een vermindering van de kosten van 
schone voertuigen en tot een verlaging van 
de verontreinigende emissies en van het 
energieverbruik leiden.

Or. it

Motivering

Om een markt te creëren, moet niet alleen de vraag worden gestimuleerd, maar ook een 
keuzemogelijkheid worden geboden: de consument, in dit geval de gebruiker van een schoon 
voertuig, moet uit alle soorten brandstoffen, conventionele en innovatieve, kunnen kiezen. In 
elk geval is een beleid dat alleen stoelt op verplichting en controle, niet genoeg om een 
autonome, efficiënte markt tot stand te brengen.

Amendement ingediend door Willi Piecyk

Amendement 12
Overweging 14

(14) Hogere kosten voor schone voertuigen 
mogen niet leiden tot een achteruitgang van 
de kwaliteit van het openbaar vervoer. De 
hogere kosten voor de aanschaf van schoon 
materieel kunnen daarom worden 
gecompenseerd met financiële steun van de 
lidstaten en uit de desbetreffende fondsen 
van de Gemeenschap. Een vermindering van 
de schade aan milieu en gezondheid zal 
positieve kosten-bateneffecten voor de 
samenleving opleveren.

(14) Hogere kosten voor schone voertuigen 
mogen niet leiden tot een achteruitgang van 
de kwaliteit van het openbaar vervoer. De 
hogere kosten voor de aanschaf van schoon 
materieel moeten daarom worden 
gecompenseerd met middelen uit de 
nationale begroting van de lidstaten en uit 
de desbetreffende fondsen van de 
Gemeenschap. Een vermindering van de 
schade aan milieu en gezondheid zal 
positieve kosten-bateneffecten voor de 
samenleving opleveren.

Or. de

Motivering

Het voorstel zal vooral gevolgen hebben voor de lokale en regionale overheden. Voor deze 
overheden zouden de te verwachten extra kosten een te grote financiële last worden. 
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Amendement ingediend door Willi Piecyk

Amendement 13
Artikel 1

Op grond van deze richtlijn moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om te 
verzekeren dat hun overheidsinstanties een 
bepaald aandeel schone voertuigen 
aanschaffen.

Doel van deze richtlijn is het bevorderen 
van de verkoop van schone voertuigen. Dit 
moet voor de fabrikanten een stimulans zijn 
om de ontwikkeling van voertuigen die 
minder energie verbruiken en minder 
schadelijke stoffen uitstoten, te 
bespoedigen.

Or. de

Motivering

Vrijwilligheid lijkt een beter uitgangspunt. In een soortgelijk geval, Richtlijn 2003/30/EG ter 
bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het 
vervoer, heeft de Europese wetgever al eens voor deze benadering gekozen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle

Amendement 14
Artikel 1

Op grond van deze richtlijn moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om te 
verzekeren dat hun overheidsinstanties een 
bepaald aandeel schone voertuigen 
aanschaffen.

Op grond van deze richtlijn moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om te 
verzekeren dat hun overheidsinstanties en 
exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, voorzover de 
looptijd van de contracten met de 
onderaannemers ten minste 8 jaar 
bedraagt, een bepaald aandeel schone 
voertuigen aanschaffen.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig artikel 3 moeten ook exploitanten die onder concessie van een 
overheidsinstantie vervoersdiensten verzekeren, onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen. De looptijd van contracten met onderaannemers is vaak aanzienlijk korter 
dan de duur van de verleende concessies voor de exploitatie van een lijn en blijft daardoor 
vaak ver achter bij de wettelijke afschrijvingstermijnen. De hogere kosten van voertuigen die 
aan de EEV-norm voldoen, kunnen bij zulke korte looptijden niet worden afgeschreven en 
zouden dus tot onredelijke lasten voor de onderaannemers leiden. 
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Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 15
Artikel 2, punt b)

b) “Schoon voertuig”: nieuw voertuig voor 
wegvervoer dat voldoet aan de “EEV”-norm 
(EEV - Enhanced Environmentally friendly 
Vehicle: milieuvriendelijker gemaakt 
voertuig) als omschreven in artikel 1, onder 
c), en gekwantificeerd in punt 6.2.1 van 
bijlage I van de huidige versie van Richtlijn 
2005/55/EG van het Europees Parlement en 
de Raad.

b) “Schoon voertuig”: nieuw voertuig voor 
wegvervoer dat voldoet aan de “EEV”-norm 
(EEV - Enhanced Environmentally friendly 
Vehicle: milieuvriendelijker gemaakt 
voertuig) als thans omschreven in artikel 1, 
onder c), en gekwantificeerd in punt 6.2.1 
van bijlage I van de huidige versie van 
Richtlijn 2005/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, die zich beperkt tot 
de parameters voor de milieu-
effectbeoordeling, en die in toekomstige 
versies zal worden uitgebreid met de 
gegevens voor de beoordeling van de 
energie-efficiëntie.

Or. it

Motivering

De definitie van een schoon voertuig moet zodanig worden aangepast dat parameters voor de 
energie-efficiëntie worden beoordeeld en innovatieve technieken een plaats krijgen. Als in 
artikel 2 wordt vastgehouden aan de huidige definitie van EEV, wordt geen rekening 
gehouden met voertuigen die geen traditionele emissies produceren en energiezuiniger zijn. 
De stimulansen voor schone voertuigen beperken zich in feite tot methaanmotoren, de enige 
alternatieve techniek die momenteel op grote schaal voldoet aan de EEV-definitie. 

Amendement ingediend door Saïd El Khadraoui

Amendement 16
Artikel 2, punt b)

b) “Schoon voertuig”: nieuw voertuig voor 
wegvervoer dat voldoet aan de “EEV”-norm 
(EEV - Enhanced Environmentally friendly 
Vehicle: milieuvriendelijker gemaakt 
voertuig) als omschreven in artikel 1, onder 
c), en gekwantificeerd in punt 6.2.1 van 
bijlage I van de huidige versie van Richtlijn 
2005/55/EG van het Europees Parlement en 
de Raad.

b) “Schoon voertuig”: nieuw voertuig voor 
wegvervoer dat voldoet aan de “EEV”-norm 
(EEV - Enhanced Environmentally friendly 
Vehicle: milieuvriendelijker gemaakt 
voertuig) als omschreven in artikel 1, onder 
c), en gekwantificeerd in punt 6.2.1 van 
bijlage I van de huidige versie van Richtlijn 
2005/55/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, of dat voldoet aan een 
gelijkwaardige of strengere norm.
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Or. en

Motivering

Overheidsinstanties moeten niet alleen nieuwe voertuigen kunnen aanschaffen, maar ook 
gebruikte die technisch zodanig zijn uitgerust dat zij even schoon of schoner zijn dan EEV's. 
Dit kan ook een stimulans vormen voor de markt voor technische aanpassingen aan 
bestaande voertuigen waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen in dezelfde mate of nog 
sterker wordt teruggedrongen. 

Amendement ingediend door Reinhard Rack

Amendement 17
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 
exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2.

De lidstaten zorgen ervoor dat 10% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 
exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2.

Amendement ingediend door Willi Piecyk

Amendement 18
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 
exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2.

De lidstaten dienen ernaar te streven dat 
25% van de wegvoertuigen met een 
technisch toelaatbaar maximaal beladen 
gewicht van meer dan 3,5 ton, die in een 
bepaald jaar worden gekocht of geleasd door 
overheidsinstanties en exploitanten die onder 
concessie of met de toestemming van een 
overheidsinstantie vervoersdiensten 
verzekeren, hierna exploitanten genoemd, 
schone voertuigen zijn als bedoeld in 
artikel 2.

Or. de
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Motivering

Vrijwilligheid lijkt een beter uitgangspunt. In een soortgelijk geval, Richtlijn 2003/30/EG ter 
bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het 
vervoer, heeft de Europese wetgever al eens voor deze benadering gekozen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle

Amendement 19
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 
exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2.

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 
exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2. De eerste zin is 
alleen van toepassing als op de Europese 
voertuigenmarkt naast aardgasvoertuigen 
ook dieselvoertuigen als bedoeld in 
artikel 2, tegen marktconforme prijzen 
worden aangeboden.

Or. de

Motivering

Momenteel zijn op de Europese voertuigenmarkt tegen marktconforme prijzen geen 
dieselbussen verkrijgbaar die aan de EEV-norm voldoen. Daardoor zou de aardgasbranche 
eenzijdig en wettelijk verplicht worden bevoordeeld, waarmee op ontoelaatbare wijze in de 
markt wordt ingegrepen.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle

Amendement 20
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 
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exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2.

exploitanten, zoals bedoeld in artikel 1, die 
onder concessie of met de toestemming van 
een overheidsinstantie vervoersdiensten 
verzekeren, hierna exploitanten genoemd, 
schone voertuigen zijn als bedoeld in 
artikel 2.

Or. de

Motivering

Kleine bedrijven worden door artikel 3 onevenredig benadeeld, omdat 25% voor hen 
zwaarder weegt dan voor middelgrote en grote bedrijven. Kleine bedrijven (minder dan 50 
werknemers betekent meestal zelfs minder dan 40 voertuigen) schaffen niet meer dan één 
voertuig per jaar aan, en normaal gesproken slechts eens in de 9 jaar (wettelijke 
afschrijvingstermijn). Deze bepaling zou daarom neerkomen op wettelijk verankerde 
concurrentievervalsing ten nadele van kleine bedrijven.

Amendement ingediend door Reinhard Rack

Amendement 21
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 
exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2.

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 
of geleasd door overheidsinstanties en 
exploitanten, zoals bedoeld in artikel 1, die 
onder concessie of met de toestemming van 
een overheidsinstantie vervoersdiensten 
verzekeren, hierna exploitanten genoemd, 
schone voertuigen zijn als bedoeld in 
artikel 2.

Or. de

Motivering

Zeer kleine bedrijven worden door artikel 3 onevenredig benadeeld, omdat 25% voor hen 
zwaarder weegt dan voor middelgrote en grote bedrijven. Zeer kleine bedrijven schaffen niet 
meer dan één voertuig per jaar aan, zodat een aandeel van 25% voor hen in feite een aandeel 
van 100% betekent. Zij zouden altijd nieuwe, kostenintensieve voertuigen moeten kopen, 
terwijl middelgrote en grote bedrijven een aandeel van 25% zouden kunnen aanhouden. Dit
komt neer op wettelijk verankerde concurrentievervalsing ten nadele van kleine bedrijven.
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 22
Artikel 3, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten waarvan de ultraperifere 
gebieden als bedoeld in artikel 299, lid 2 
van het Verdrag deel uitmaken, kunnen 
voor de toepassing van deze richtlijn 
overgangsbepalingen voor een periode van 
ten hoogste twee jaar vaststellen.

Or. pt

Motivering

De toevoeging in artikel 3 is bedoeld om:

1. het bepaalde in artikel 299, lid 2 van het Verdrag toe te passen;

2. een doeltreffende toepassing van deze richtlijn in de ultraperifere gebieden mogelijk te 
maken door een verlaging van de bijzonder hoge kosten waarmee de vervoerssector in deze 
gebieden geconfronteerd wordt als gevolg van de permanente beperkingen waarmee deze 
Portugese, Spaanse en Franse gebieden te maken hebben.

Amendement ingediend door Reinhard Rack

Amendement 23
Artikel 3, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Lid 1 geldt niet voor zeer kleine 
bedrijven.

Or. de

Motivering

Zeer kleine bedrijven worden door artikel 3 onevenredig benadeeld, omdat 25% voor hen 
zwaarder weegt dan voor middelgrote en grote bedrijven. Zeer kleine bedrijven schaffen niet 
meer dan één voertuig per jaar aan, zodat een aandeel van 25% voor hen in feite een aandeel 
van 100% betekent. Zij zouden altijd nieuwe, kostenintensieve voertuigen moeten kopen, 
terwijl middelgrote en grote bedrijven een aandeel van 25% zouden kunnen aanhouden. Dit
komt neer op wettelijk verankerde concurrentievervalsing ten nadele van kleine bedrijven.
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Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle

Amendement 24
Artikel 3, lid 1 quater (nieuw)

1 quater. Lid 1 geldt niet voor kleine 
bedrijven (minder dan 50 werknemers).

Or. de

Motivering

Kleine bedrijven worden door artikel 3 onevenredig benadeeld, omdat 25% voor hen 
zwaarder weegt dan voor middelgrote en grote bedrijven. Kleine bedrijven (minder dan 50 
werknemers betekent meestal zelfs minder dan 40 voertuigen) schaffen niet meer dan één 
voertuig per jaar aan, en normaal gesproken slechts eens in de 9 jaar (wettelijke 
afschrijvingstermijn). Deze bepaling zou daarom neerkomen op wettelijk verankerde 
concurrentievervalsing ten nadele van kleine bedrijven.

Amendement ingediend door Marta Vincenzi

Amendement 25
Artikel 4, lid 1

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

1. De in artikel 2, onder b), gegeven definitie 
van “schoon voertuig” moet tijdig
overeenkomstig de procedure van artikel 6, 
lid 2, aan de technologische vooruitgang 
worden aangepast en tot alternatieve 
technieken worden uitgebreid. In de 
definitie van “schoon voertuig” moet naast 
de parameters inzake het milieu-effect 
rekening worden gehouden met de energie-
efficiëntie.

Or. it

Motivering

De EEV-definitie moet zodanig worden aangepast dat de parameters inzake energie-
efficiëntie worden beoordeeld en alternatieve technieken worden meegenomen, hetgeen 
aansluit bij de richtsnoeren voor het Europees energiebeleid en de communautaire 
voorschriften inzake alternatieve brandstoffen. Als wordt vastgehouden aan de beperkte
definitie van EEV, wordt geen rekening gehouden met voertuigen die geen traditionele 
emissies produceren en energiezuiniger zijn.
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Amendement ingediend door Bogusław Liberadzki

Amendement 26
Artikel 6, lid 1

1. Voor ieder kalenderjaar verzamelen de 
lidstaten, met ingang van de datum als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, statistische 
gegevens over de aantallen en relatieve
aandelen van milieuvriendelijker gemaakte 
voertuigen die door overheidsinstanties of 
publieke exploitanten zijn aangekocht of 
geleasd.

1. Voor ieder kalenderjaar verzamelen de 
lidstaten, met ingang van de datum als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, statistische 
gegevens over de aantallen van elk soort 
voertuig (bussen, bedrijfsvoertuigen) en de 
relatieve aandelen van milieuvriendelijker 
gemaakte voertuigen die door 
overheidsinstanties of publieke exploitanten 
zijn aangekocht of geleasd.

Or. pl

Motivering

Er moet een mogelijkheid komen om de mate van uitvoering van deze richtlijn nauwkeuriger 
te analyseren.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 27
Artikel 6, lid 1

1. Voor ieder kalenderjaar verzamelen de 
lidstaten, met ingang van de datum als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, statistische 
gegevens over de aantallen en relatieve 
aandelen van milieuvriendelijker gemaakte 
voertuigen die door overheidsinstanties of 
publieke exploitanten zijn aangekocht of 
geleasd. Ieder jaar doen de lidstaten die 
informatie, uiterlijk op 30 september, aan de 
Commissie toekomen.

1. Om de twee jaar verzamelen de lidstaten, 
met ingang van de datum als bedoeld in 
artikel 7, lid 1, voor het betrokken 
kalenderjaar statistische gegevens over de 
aantallen en relatieve aandelen van 
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen die 
door overheidsinstanties of publieke 
exploitanten zijn aangekocht of geleasd. Om 
de twee jaar doen de lidstaten die informatie, 
uiterlijk op 30 september, aan de Commissie 
toekomen.

Or. pt

Motivering

Met het oog op de uitvoerbaarheid van het in dit artikel bepaalde, zonder de bureaucratische 
vereisten in verband met de uitvoering aan te scherpen.
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Amendement ingediend door Willi Piecyk

Amendement 28
Artikel 6, lid 2

2. Aan de hand van deze informatie stelt de 
Commissie een jaarverslag op over de 
naleving van de in deze richtlijn neergelegde 
vereisten. 

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

2. Aan de hand van deze informatie stelt de 
Commissie een jaarverslag op over de 
naleving van de in deze richtlijn neergelegde 
suggesties. 

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

Or. de

Motivering

Vrijwilligheid lijkt een beter uitgangspunt. In een soortgelijk geval, Richtlijn 2003/30/EG ter 
bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het 
vervoer, heeft de Europese wetgever al eens voor deze benadering gekozen.

Amendement ingediend door Willi Piecyk

Amendement 29
Artikel 7, lid 1

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk 12 maanden na de in 
artikel 8 bedoelde datum aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij doen de Commissie 
onverwijld de tekst van die bepalingen, 
alsook een concordantietabel voor die 
bepalingen en deze richtlijn toekomen.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen naar de 

Schrappen
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onderhavige richtlijn verwezen of wordt 
hiernaar verwezen bij de officiële 
bekendmaking van die bepalingen. De 
regels voor deze verwijzing worden 
vastgesteld door de lidstaten.

Or. de

Motivering

Vrijwilligheid lijkt een beter uitgangspunt. In een soortgelijk geval, Richtlijn 2003/30/EG ter 
bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het 
vervoer, heeft de Europese wetgever al eens voor deze benadering gekozen. Daarom moeten 
de lidstaten er niet toe worden verplicht deze richtlijn uit te voeren.


