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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 10
Voorstel voor verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

Een kwantitatief noemenswaardig effect op de luchtkwaliteit of verwezenlijking van 
klimaatbeschermingsdoelstellingen valt van de richtlijn inzake de bevordering van schone 
voertuigen niet te verwachten. De doelgroep is relatief klein (8,25 % van de markt). De 
voertuigen zijn niet overal beschikbaar. Bovendien treedt in 2008/2009 de EURO-5-norm in 
werking, die vrijwel identiek is aan de EEV-norm.

Daar staan aanzienlijke meerkosten tegenover die niet in verhouding staan tot het beoogde 
doel.

Het zou doelgerichter en kostenefficiënter zijn om een ambitieuzere Euro-6-norm te 
stimuleren, die overal van toepassing zal zijn en zal leiden tot een duurzame verlaging van 
luchtverontreiniging.
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Amendement ingediend door Matthias Groote, Jutta D. Haug

Amendement 11
Voorstel voor verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

Een kwantitatief noemenswaardig effect op de luchtkwaliteit of verwezenlijking van 
klimaatbeschermingsdoelstellingen valt van het voorstel voor een richtlijn niet te verwachten. 
Voor voertuigen gelden de productspecifieke milieuvoorschriften van de Euro-V-norm die in 
2008 ook in werking zullen treden.

Een dergelijk voorstel zou pas mogen worden overwogen wanneer we beschikken over de 
Euro-VI-grenswaarden. Verschillende tussenfasen zorgen alleen voor onzekerheid en zijn ook 
vanuit het oogpunt van milieubeleid niet zinvol. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat een 
richtlijn die de aanschaf voorschrijft van een quotum van milieuvriendelijker gemaakte
voertuigen die niet op de markt zijn, de nodige ontwikkelingsimpulsen aan de 
automobielsector zal geven. De richtlijn zou alleen van invloed zijn op minder dan een tiende 
van de aan te schaffen voertuigen. De enorme meerkosten waarmee de gemeenten worden 
opgezadeld staan in geen verhouding tot het resultaat.

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 12
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. verzoekt de Raad geen gemeenschappelijk standpunt vast te stellen en verzoekt de 
Commissie haar voorstel in te trekken;

Or. de

Amendement ingediend door Matthias Groote, Jutta D. Haug

Amendement 13
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. verzoekt de Raad geen gemeenschappelijk standpunt vast te stellen en verzoekt de 
Commissie haar voorstel in te trekken;
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Or. de

Motivering

Een kwantitatief noemenswaardig effect op de luchtkwaliteit of verwezenlijking van 
klimaatbeschermingsdoelstellingen valt van het voorstel voor een richtlijn niet te verwachten. 
Voor voertuigen gelden de productspecifieke milieuvoorschriften van de Euro-V-norm die in 
2008 ook in werking zullen treden.

Een dergelijk voorstel zou pas mogen worden overwogen wanneer we beschikken over de 
Euro-VI-grenswaarden. Verschillende tussenfasen zorgen alleen voor onzekerheid en zijn ook 
vanuit het oogpunt van milieubeleid niet zinvol. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat een 
richtlijn die de aanschaf voorschrijft van een quotum van milieuvriendelijker gemaakte
voertuigen die niet op de markt zijn, de nodige ontwikkelingsimpulsen aan de 
automobielsector zal geven. De richtlijn zou alleen van invloed zijn op minder dan een tiende 
van de aan te schaffen voertuigen. De enorme meerkosten waarmee de gemeenten worden 
opgezadeld staan in geen verhouding tot het resultaat.

Voorstel voor een richtlijn

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 14
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 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 

(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 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’ met betrekking tot zware 
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echter te worden voorzien in een 
mogelijkheid om deze definitie aan te passen 
aan de jongste technische ontwikkelingen.

bedrijfsvoertuigen in deze richtlijn. Er dient 
echter te worden voorzien in een 
mogelijkheid om deze definitie aan te passen 
aan de jongste technische ontwikkelingen.

Or. en

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 15
Overweging 9

(9) Voertuigen met een laag 
brandstofverbruik, die gebruik maken van 
alternatieve brandstoffen, zoals 
biobrandstof, aardgas, LPG of waterstof, of 
van verschillende technieken zoals 
elektrische of hybride aandrijving kunnen 
bijdragen tot een vermindering van de 
uitstoot en vervuiling.

(9) Voertuigen met een laag 
brandstofverbruik, die gebruik maken van 
alternatieve brandstoffen, zoals 
biobrandstof, aardgas, LPG of waterstof, of 
van verschillende technieken zoals 
elektrische of hybride aandrijving kunnen 
bijdragen tot een vermindering van de 
uitstoot en vervuiling, die leidt tot een 
verbetering van de luchtkwaliteit en 
daarmee met name ook tot een aanzienlijke 
verhoging van de kwaliteit van het bestaan 
in de steden, waartoe de Europese 
Gemeenschap overeenkomstig artikel 2 van 
het Verdrag verplicht is..

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd duidelijk te maken dat met de aanschaf van 
milieuvriendelijke voertuigen tegelijkertijd de in artikel 2 van het EG-Verdrag vastgelegde 
taken inzake de verbetering van de kwaliteit van het milieu en de verhoging van de kwaliteit 
van het bestaan worden vervuld.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 16
Overweging 10

(10) Een verplichte aanschaf van schone 
voertuigen moet bijgedragen tot een 
vermindering van verontreiniging en 
energieverbruik en een snellere 
marktintroductie van deze 

(10) Een bevordering van de aanschaf 
van schone voertuigen moet bijgedragen tot 
een vermindering van verontreiniging en 
energieverbruik en een snellere 
marktintroductie van deze 
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voertuigtechnologieën bevorderen. voertuigtechnologieën bevorderen. 

Or. de

Motivering

Van een verplichting voor overheidsinstanties om zeer schone voertuigen aan te schaffen 
moet worden afgezien.

Door een flexibelere regeling kan beter rekening worden gehouden met het feit dat deze 
voertuigen nog niet overal daadwerkelijk beschikbaar zijn en met de specifieke plaatselijke 
omstandigheden en financiële mogelijkheden.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 17
Overweging 10

(10) Een verplichte aanschaf van schone 
voertuigen moet bijgedragen tot een 
vermindering van verontreiniging en 
energieverbruik en een snellere 
marktintroductie van deze 
voertuigtechnologieën bevorderen. 

(10) Een geleidelijke aanschaf van schone 
voertuigen moet bijgedragen tot een 
vermindering van verontreiniging en 
energieverbruik en een snellere 
marktintroductie van deze 
voertuigtechnologieën bevorderen. 

Or. pl

Motivering

Gezien de financiële mogelijkheden van de nieuwe EU-lidstaten zal de voorgestelde bepaling 
inzake een geleidelijke aanschaf van milieuvriendelijke voertuigen beter worden ontvangen en 
uitgevoerd kunnen worden.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 18
Overweging 10

(10) Een verplichte aanschaf van schone 
voertuigen moet bijgedragen tot een 
vermindering van verontreiniging en 
energieverbruik en een snellere 
marktintroductie van deze 
voertuigtechnologieën bevorderen. 

(10) De aanschaf van schone voertuigen 
draagt bij tot een vermindering van 
verontreiniging en energieverbruik en 
bevordert een snellere marktintroductie van 
deze voertuigtechnologieën. Het moet 
daarom op grote schaal worden 
gestimuleerd, op vrijwillige basis, zowel in 
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de publieke als in de particuliere sector.

Or. en

Motivering

De aanschaf van schone voertuigen moet actief worden gestimuleerd in alle sectoren, met 
inbegrip van de publieke sector, industrie en huishoudens, om een grote vraag naar schone 
voertuigen te stimuleren. De vorming van een sterke markt zal de industrie in staat stellen  
deze voertuigen op grotere schaal te produceren en ze betaalbaarder te maken.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 19
Overweging 11

(11) Deze richtlijn belet lidstaten niet om 
ook voor voertuigen van minder dan 3,5 ton 
de aanschaf van milieuvriendelijker 
gemaakte voertuigen te bevorderen door te 
opteren voor voertuigen die voldoen aan de 
jongste Euronormen voor emissies van 
verontreinigende stoffen van 
Richtlijn 70/220/EG en voor 
personenauto’s met een CO2-uitstoot van 
minder dan 120 g/km, rekening houdend 
met alle voertuigtechnologieën, onder meer 
technieken die gebruik maken van benzine 
en diesel, naast alternatieve brandstoffen, 
zoals biobrandstoffen, aardgas, LPG of 
waterstof en elektrische of hybride 
aandrijfsystemen.

schrappen

Or. pl

Motivering

Bevordering van de aanschaf van voertuigen in deze categorie op de voorgestelde wijze heeft 
een corrumperend karakter - omdat een bedrijf of bepaalde bedrijven worden bevorderd.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 20
Overweging 11

(11) Deze richtlijn belet lidstaten niet om (11) Deze richtlijn verplicht lidstaten er 
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ook voor voertuigen van minder dan 3,5 ton 
de aanschaf van milieuvriendelijker 
gemaakte voertuigen te bevorderen door te 
opteren voor voertuigen die voldoen aan de 
jongste Euronormen voor emissies van 
verontreinigende stoffen van 
Richtlijn 70/220/EG en voor personenauto’s 
met een CO2-uitstoot van minder dan 120 
g/km, rekening houdend met alle 
voertuigtechnologieën, onder meer 
technieken die gebruik maken van benzine 
en diesel, naast alternatieve brandstoffen, 
zoals biobrandstoffen, aardgas, LPG of 
waterstof en elektrische of hybride 
aandrijfsystemen.

ook toe voor voertuigen van minder dan 3,5 
ton de aanschaf van milieuvriendelijker 
gemaakte voertuigen te bevorderen door te 
opteren voor voertuigen die voldoen aan de 
jongste Euronormen voor emissies van 
verontreinigende stoffen van 
Richtlijn 70/220/EG en voor personenauto’s 
met een CO2-uitstoot van minder dan 120 
g/km tot 2010 en 100 g/km daarna, 
rekening houdend met alle 
voertuigtechnologieën, onder meer 
technieken die gebruik maken van benzine 
en diesel, naast alternatieve brandstoffen, 
zoals biobrandstoffen, aardgas, LPG of 
waterstof en elektrische of hybride 
aandrijfsystemen.

Or. en

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 21
Overweging 12

(12) De verplichting om schone 
voertuigen aan te kopen of te leasen zou ook 
moeten worden opgelegd aan alle 
exploitanten van openbaarvervoerdiensten.

(12) De verplichting om schone 
voertuigen aan te kopen of te leasen zou ook 
moeten worden gestimuleerd  bij alle 
exploitanten van openbaarvervoerdiensten.

Or. de

Motivering

Van een verplichting voor overheidsinstanties om zeer schone voertuigen aan te schaffen 
moet worden afgezien.

Door een flexibelere regeling kan beter rekening worden gehouden met het feit dat deze 
voertuigen nog niet overal daadwerkelijk beschikbaar zijn en met de specifieke plaatselijke 
omstandigheden en financiële mogelijkheden.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 22
Overweging 12

(12) De verplichting om schone (12) De stimulans om schone voertuigen 
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voertuigen aan te kopen of te leasen zou ook 
moeten worden opgelegd aan alle 
exploitanten van openbaarvervoerdiensten.

aan te kopen of te leasen zou ook moeten 
worden gegeven aan alle exploitanten van 
openbaarvervoerdiensten.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 23
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. Door een vroegtijdige vraag 
te creëren kan daarom 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.

Or. de

Motivering

Een minimale vraag op grond van een verplichte regeling moet worden afgekeurd om de 
redenen die genoemd worden in de motivering bij amendment 3 op overweging 10. 
Daarentegen valt van aanbevelingen wel een positieve impuls op de marktintroductie te 
verwachten.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 24
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

(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
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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.

daarom worden gecompenseerd met 
financiële steun van de lidstaten en uit de 
desbetreffende fondsen van de Gemeenschap
zoals de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds. Een vermindering van de 
schade aan milieu en gezondheid zal 
positieve kosten-bateneffecten voor de 
samenleving opleveren.

Or. de

Motivering

Het doel, de aanschaf van een bepaald quotum van milieuvriendelijker gemaakte voertuigen 
te stimuleren, kan alleen bereikt worden wanneer overheidsdiensten door 
stimuleringssystemen worden ondersteund. Hiervoor zullen compensaties van de 
desbetreffende stimuleringsprogramma's noodzakelijk zijn.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 25
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 
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.

Or. en

Motivering

De Europese Commissie wijst terecht op het risico dat de aanschaf van aanzienlijk duurdere 
voertuigen het gevaar met zich meebrengt dat het openbaar vervoer minder concurrerend 
wordt in vergelijking met andere vervoersmodi en dat de al krappe gemeentelijke en 
regionale budgetten te zeer worden belast. Bovendien moeten er op EU- en nationaal niveau 
financiële prikkels worden gegeven aan plaatselijke en regionale overheden om schone 
voertuigen aan te schaffen.
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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 26
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 wordt lidstaten 
verzocht om maatregelen te nemen om de 
aanschaf van schone voertuigen door 
overheidsinstanties te bevorderen.

Or. de

Motivering

Van een verplichting voor de lidstaten moet worden afgezien. Door het flexibelere instrument 
van de aanbeveling kunnen schone voertuigen worden aangeschaft naar gelang de 
daadwerkelijke beschikbaarheid, de specifieke plaatselijke omstandigheden en de financiële 
mogelijkheden. Maatregelen die door de lidstaten genomen kunnen worden, moeten 
stimuleringssystemen betreffen waardoor overheidsdiensten worden aangespoord 
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen in de zin van deze richtlijn aan te schaffen.

Amendement ingediend door Matthias Groote, Jutta D. Haug

Amendement 27
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 wordt lidstaten 
aanbevolen maatregelen te nemen die ertoe 
kunnen bijdragen dat hun 
overheidsinstanties het zeer op prijs stellen 
dat schone voertuigen worden aangeschaft. 

Or. de

Motivering

Van een verplichting voor de lidstaten moet worden afgezien. Datzelfde geldt voor het 
vaststellen van een verplicht quotum van aan te schaffen milieuvriendelijker gemaakte
voertuigen (EEV) overeenkomstig richtlijn 2005/55/EG. Gezien de vele verschillende 
omstandigheden, waarvoor de voertuigen nodig zijn en het feit dat desbetreffende voertuigen 
tot dusver nog niet op de markt beschikbaar zijn, is het onwaarschijnlijk dat een dwingende
verplichting voor de aanschaf van een voorgeschreven quotum succesvol zal zijn.
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Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 28
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 worden de 
lidstaten aangemoedigd maatregelen te 
nemen om te verzekeren dat (schrapping)
overheids- en particuliere instanties een 
bepaald aandeel schone voertuigen 
aanschaffen. 

Or. en

Motivering

De toezegging om een verplicht quotum van 25% schone voertuigen in te voeren, brengt 
aanzienlijke extra kosten met zich mee voor plaatselijke en regionale overheden. Een 
dwingende verplichting inzake de aanschaf van duurdere voertuigen kan het 
concurrentievermogen van het openbaar vervoer aantasten. Een vrijwillige benadering zou 
meer effect hebben op het bereiken van de doelstellingen van de richtlijn. Bovendien zou ook 
de particuliere sector moeten worden aangespoord schone voertuigen aan te schaffen. Dit zou 
zelfs een groter effect hebben en een gelijk speelveld creëren voor de publieke en particuliere 
sector.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 29
Artikel 2, letter (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 zwaar bedrijfsvoertuig”: 
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. 

Or. en
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Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 30
Artikel 2, letter (b bis) (nieuw)

(b bis) "Schoon personenvoertuig": nieuw 
personenvoertuig dat voldoet aan de 
jongste Euronormen voor emissies van 
verontreinigende stoffen van 
Richtlijn 70/220/EG en met een CO2-
uitstoot van minder dan 120 g/km tot 2010 
en 100 g/km daarna, 

Or. en

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 31
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 moedigen de publieke en 
particuliere sector aan een indicatief
quotum te halen om ervoor te zorgen 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,  
schone voertuigen zijn als bedoeld in 
artikel 2.

Or. en

Motivering

De aanschaf van 25% schone voertuigen door alle sectoren moet actief worden bevorderd op 
vrijwillige basis. Momenteel zijn schone voertuigen aanzienlijk duurder dan conventionele 
voertuigen. Lidstaten moeten vrijwillige maatregelen ontwikkelen om alle sectoren aan te 
moedigen schone voertuigen aan te schaffen op vrijwillige basis.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 32
Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat 25% van de De lidstaten zorgen voor een geleidelijke 
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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.

toename van het aandeel van
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen, 
als bedoeld in artikel 2, in het totale aantal 
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 (schrapping).

Or. pl

Motivering

Gezien de financiële mogelijkheden van de nieuwe EU-lidstaten zal de voorgestelde bepaling 
inzake een geleidelijke aanschaf van milieuvriendelijke voertuigen beter worden ontvangen en 
uitgevoerd kunnen worden.

Amendement ingediend door Matthias Groote, Jutta D. Haug

Amendement 33
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 wordt aanbevolen maatregelen 
te nemen die ertoe bijdragen 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

Motivering

Om wille van de consequentie. De aanschaf van schone voertuigen moet worden bevorderd 
op vrijwillige basis.
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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 34
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 streven ernaar 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

Motivering

De aanschaf van een quotum van 25% schone voertuigen moet in eerste instantie worden 
bevorderd zonder dit verplicht te stellen. De redenen hiervoor zijn dat de noodzakelijke 
technologieën in de verschillende voertuigtypen nog onvoldoende beschikbaar zijn en dat er 
rekening gehouden moet worden met de respectieve factoren waaraan alleen tegemoet 
gekomen kan worden met het flexibilere instrument van de aanbeveling.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 35
Artikel 3, paragraaf 1 bis (nieuw)

De lidstaten zorgen ervoor dat 50% van de 
personenvoertuigen 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. en
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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 36
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” kan 
overeenkomstig de procedure van artikel 5, 
lid 2, aan de technologische vooruitgang 
worden aangepast. 

Or. de

Motivering

De wijziging van de verwijzing naar artikel 6, lid 2 in artikel 5, lid 2 is een correctie van een 
redactiefout.

Amendement ingediend door Matthias Groote, Jutta D. Haug

Amendement 37
Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité.
2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat besluit. 
De in artikel 5, lid 6, van 
Besluit 1999/468/EG bedoelde termĳn 
wordt vastgesteld op…[uiterlijk drie 
maanden]
3. Het comité stelt zijn reglement van 
orde vast.

schrappen

Or. de

Motivering

Ondersteuning van de Commissie door een comité is onnodig. Afzien van een comité leidt ook 
tot minder bureaucratische rompslomp.
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Amendement ingediend door Matthias Groote, Jutta D. Haug

Amendement 38
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.

schrappen

Or. de

Motivering

Maatregel ter vermindering van de bureaucratische rompslomp.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 39
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. Om het kalenderjaar stellen de 
lidstaten, met ingang van de datum als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, een statistiek op
over de aantallen en relatieve aandelen van 
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen die 
door overheidsinstanties of publieke 
exploitanten zijn aangekocht of geleasd, 
over de actuele gemiddelde waarde in euro 
van de wagenparken en de jaarlijkse 
ontwikkeling ervan.

Ieder jaar doen de lidstaten die informatie, 
uiterlijk op 30 september, aan de 
Commissie toekomen.

Or. de

Motivering

Met deze verslaglegging moet worden gedocumenteerd welke vooruitgang met betrekking tot 
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milieuvriendelijker voertuigen en wagenparkvernieuwing is geboekt. Om het jaar een verslag 
uitbrengen leidt tot een vermindering van de rompslomp en deregulering.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 40
Artikel 6, lid 1, alinea 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 en relatieve 
aandelen van milieuvriendelijker gemaakte 
voertuigen die door overheidsinstanties 
(schrapping) zijn aangekocht of geleasd.

Or. pl

Motivering

Publieke exploitanten (zgn. small business) die beschikken over 1 à 2 voertuigen die ervoor 
kiezen hun volgende voertuigen te leasen of te kopen worden administratief gedwongen, 
overeenkomstig onderhavige richtlijn (COM(2005)0634 def.) milieuvriendelijker gemaakte 
voertuigen aan te schaffen/te leasen die vaak duurder zijn.

In de huidige vorm vormt deze bepaling een schending van de vrije mededinging op de EU-
markt, waar grotere pulieke exploitanten de gemaakte kosten van de milieuvriendelijker 
gemaakte voeruigen kunnen afwentelen op de consumenten, terwijl kleinere eraan onderdoor 
gaan, omdat ze hun financiële liquiditeit verliezen.

Amendement ingediend door Matthias Groote, Jutta D. Haug

Amendement 41
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.

Schrappen

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 

2. 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 
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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.

verslag beoordeelt zij de gevolgen van deze 
toepassing, (schrapping) de door de 
lidstaten genomen maatregelen, de behoefte 
aan verdere maatregelen, en stelt zij 
eventueel voor een
aanschaffingsverplichting in te voeren.

Or. de

Motivering

Om wille van de consequentie. De aanschaf van schone voertuigen moet worden bevorderd 
op vrijwillige basis.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 42
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. 

2. Aan de hand van de informatie van 
de lidstaten stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 6, lid 1 uiterlijk drie 
jaar na de datum als bedoeld in artikel 7, 
lid 1 een verslag op over de toepassing van 
de richtlijn. In dit verslag beoordeelt zij de 
gevolgen van deze toepassing, de door de 
lidstaten genomen maatregelen, de behoefte 
aan verdere maatregelen, en stelt zij 
eventueel voor een
aanschaffingsverplichting in te voeren.

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.

Or. de
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Motivering

Naar gelang de geboekte vooruitgang en de ontwikkeling van de markt kunnen verdere 
maatregelen worden getroffen, zoals de invoering van een verplichting.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 43
Artikel 6, lid 2, alinea 2

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.

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 
aanschaffingsbevordering uit te breiden met 
personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen 
met een gewicht van minder dan 3,5 ton.

Or. en

Motivering

De invoering van een verplichting zou de plaatselijke en regionale overheden opzadelen met 
extra kosten; daarom zou de aanschaf van schone voertuigen moeten worden gestimuleerd 
met prikkels maar wel op vrijwillige basis en vergezeld van voldoende financiële middelen.


