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Amendement 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

Het voorstel druist in tegen de filosofie van een vrije markteconomie en legt de 
aanschafopties van de plaatselijke overheden aanzienlijke beperkingen op. Bovendien houdt 
het herziene voorstel geen rekening met het standpunt (A6-0232/2006) dat werd goedgekeurd 
door de commissies op 29 juni 2006.

Amendement 13
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Deze richtlijn streeft ernaar de 
markt voor milieuvriendelijke en 
energiezuinige voertuigen te bevorderen, 
en in het bijzonder – aangezien dit een 
wezenlijke impact op het milieu zou 
hebben – de markt voor 
gestandaardiseerde voertuigen die in 
grotere hoeveelheden worden 
gefabriceerd, zoals passagierwagens, 
bussen, touringcars, vrachtwagens e.d., te 
beïnvloeden. Er wordt derhalve niet naar 
gestreefd de aanschafbeslissingen van 
voertuigen voor levensbelangrijke 
urgentiediensten of andere 
hooggespecialiseerde voertuigen te 



PE407.696v01-00 4/44 AM\726332NL.doc

NL

beïnvloeden.

Or. en

Motivering

Hulpverleningsvoertuigen en andere hooggespecialiseerde voertuigen zijn duur en worden in 
kleine volumes gefabriceerd waardoor ze geen efficiënte ‘drijvende krachten op de markt’ 
zijn.

Amendement 14
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De aanschafprijs van schone en 
energiezuinige voertuigen ligt aanvankelijk 
hoger dan die van traditionele voertuigen. 
Door voldoende vraag naar deze 
voertuigen te creëren ontstaan 
schaalvoordelen waardoor de kosten 
kunnen worden gedrukt. 

(11) De aanschafprijs van schone en 
energiezuinige voertuigen ligt aanvankelijk 
hoger dan die van traditionele voertuigen. 
Door voldoende vraag naar deze 
voertuigen te creëren ontstaan 
schaalvoordelen waardoor de kosten 
kunnen worden gedrukt, en kunnen tevens 
de nodige faciliteiten worden ingevoerd 
zodat elk brandstoftype, opgenomen in de 
Bijlage, kan worden geleverd.

Or. es

Amendement 15
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De aanschafprijs van schone en 
energiezuinige voertuigen ligt aanvankelijk 

(11) De aanschafprijs van schone en 
energiezuinige voertuigen ligt aanvankelijk 
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hoger dan die van traditionele voertuigen. 
Door voldoende vraag naar deze 
voertuigen te creëren ontstaan 
schaalvoordelen waardoor de kosten 
kunnen worden gedrukt.

hoger dan die van traditionele voertuigen. 
Door voldoende vraag naar deze 
voertuigen te creëren kunnen 
schaalvoordelen ontstaan waardoor de 
kosten kunnen worden gedrukt.

Or. de

Motivering

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Amendement 16
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De grootste impact op de markt en de 
beste kosten-batenverhouding worden 
bereikt door de verplichting de 
levensduurkosten van het energieverbruik 
en de uitstoot van CO2 en vervuilende 
stoffen op te nemen als gunningscriterium 
bij de aankoop van voertuigen voor het 
openbaar vervoer.

(13) Eén welbepaalde impact op de markt 
en de beste kosten-batenverhouding 
kunnen worden bereikt door de 
levensduurkosten van het energieverbruik 
en de uitstoot van CO2 en verontreinigende 
stoffen op te nemen als gunningscriterium 
bij de aanschaf van voertuigen voor het 
openbaar vervoer.

Or. de

Motivering

De veronderstelling van de Commissie dat de grootste impact op de markt en beste kosten-
batenverhouding kunnen worden bereikt door de levensduurkosten van het energieverbruik en 
de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen op te nemen als gunningscriteria, leidt ertoe 
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dat economische gunningscriteria, zoals onderhoudskosten, worden uitgesloten. De 
milieucriteria, waarnaar in het herziene voorstel wordt verwezen, zijn slechts van secundair 
belang bij de aanschaf van schone en energiezuinige voertuigen.

Amendement 17
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het energieverbruik en de uitstoot van 
CO2 en verontreinigende stoffen 
meenemen als gunningscriterium leidt niet 
tot een hogere totale kostprijs maar is een 
manier om bij de aankoopbeslissing 
rekening te houden met de 
levensduurkosten. Deze maatregel, een 
aanvulling op de regelgeving inzake 
euronormen en de daarin vastgestelde 
emissiegrenswaarden, betekent dat een 
kostprijs wordt bepaald van de uitstoot van 
verontreinigende stoffen zonder dat daartoe 
nieuwe normen moeten worden 
vastgesteld.

(14) Het energieverbruik en de uitstoot van 
CO2 en verontreinigende stoffen 
meenemen als gunningscriterium kan een 
manier zijn om bij de aanschafbeslissing 
rekening te houden met de 
levensduurkosten. Deze maatregel, een 
aanvulling op de regelgeving inzake 
euronormen en de daarin vastgestelde 
emissiegrenswaarden, betekent dat er een 
kostprijs wordt bepaald van de uitstoot van 
verontreinigende stoffen zonder dat daartoe 
nieuwe normen moeten worden 
vastgesteld.

Or. de

Motivering

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.
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Amendement 18
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Informatie over de kostprijs van de 
uitstoot van CO2, NOx, niet-
methaanhoudende koolwaterstoffen, en 
fijne stofdeeltjes is verzameld via de 
“ExternE” studie[15], het “Clean Air for 
Europe” (CAFE[16])-programma van de 
Commissie en de HEATCO-studie[17]. 
Ter wille van de eenvoud van de 
gunningsprocedure wordt rekening 
gehouden met het huidige prijspeil.

(15) Informatie over de kostprijs van de 
uitstoot van CO2, NOx, niet-
methaanhoudende koolwaterstoffen en 
fijne stofdeeltjes is verzameld via de 
‘ExternE’-studie, het ‘Clean Air for 
Europe’ (CAFE)-programma van de 
Commissie en de HEATCO-studie. Er 
dient echter een onderscheid te worden 
gemaakt tussen broeikasgassen enerzijds 
en giftige stoffen anderzijds, aangezien er 
in het tweede geval een geldwaarde op de 
menselijke gezondheid wordt geplaatst.

Or. en

Amendement 19
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat er andere criteria en methodologieën kunnen worden 
gebruikt naast de criteria die in deze richtlijn worden opgesomd. Deze overweging werd dan 
ook geamendeerd en toegevoegd aan de hoofdbepalingen van de richtlijn, als nieuw artikel na 
artikel 4.

Amendement 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het voorrang geven aan bepaalde criteria is de verantwoordelijkheid van de aanschaffende 
overheid. De richtlijn moet verduidelijken dat de overheden over enige flexibiliteit beschikken 
inzake de gunningsprocedure die ze moeten toepassen, evenals met betrekking tot het gewicht 
dat ze bij hun uiteindelijke gunningsbeslissingen geven aan de criteria inzake de kosten 
gedurende de volledige levensduur van het voertuig.
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Amendement 21
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Indien een schending van het subsidiariteitsbeginsel in de zin van artikel5 van het EG-
Verdrag dient te worden vermeden, kan er op EU-niveau geen verplichte toepassing van 
criteria voor de aanschaf van schone en energiezuinige voertuigen worden ingevoerd. De 
verplichte opname van de kosten van het energieverbruik, de uitstoot van CO2 en 
verontreinigende stoffen als gunningscriterium druist in tegen de algemene EU-richtlijnen 
met betrekking tot aanschaffen.

Amendement 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De drempels, opgenomen in 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, 
zijn van toepassing.

Or. de
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Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat de minimumdrempels, opgenomen in Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG, van toepassing zijn. Kleinschaliger aanschaffen moeten hiervan 
worden uitgesloten teneinde de werkbaarheid van de regels te kunnen waarborgen.

Amendement 23
Hanne Dahl

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Een gemeenschappelijke 
minimumbelasting op CO2 uit fossiele 
brandstoffen zou de nodige middelen 
opleveren om de overschakeling op 
hernieuwbare energie te financieren en 
bij te dragen tot energiebesparing.

Or. en

Motivering

De klimaatverandering is dermate belangrijk dat we ernstige stappen moeten zetten om 
schonere en energiezuiniger wegvoertuigen te promoten.

Amendement 24
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Aangezien de doelstelling om de 
aanschaf van schone en zuinige 
voertuigen te bevorderen niet in 
voldoende mate door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en actie op 
communautair niveau vergt zodat een 

Schrappen
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kritische massa van voertuigen kan 
worden gewaarborgd om de ontwikkeling 
van dergelijke voertuigen door de 
Europese industrie rendabel te maken, 
kan de Gemeenschap overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van 
het EG Verdrag hiertoe de nodige 
maatregelen treffen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan hetgeen noodzakelijk is 
om deze doelstelling te bereiken.

Or. de

Motivering

De Commissie gaat er eenvoudigweg van uit dat de lidstaten alleen niet in voldoende mate de 
doelstelling om de aanschaf van schone en energiezuinige voertuigen te bevorderen kunnen 
verwezenlijken en dat er actie op communautair niveau nodig is zodat een kritische massa 
van voertuigen kan worden gewaarborgd om de ontwikkeling van dergelijke voertuigen door 
de Europese industrie rendabel te maken.

Amendement 25
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten en de Commissie 
moeten initiatieven op het vlak van 
stadsvervoer zoals het CIVITAS- en 
Intelligent Energy – Europe-programma, 
verder ondersteunen.

Or. de

Motivering

EU-initiatieven, zoals het CIVITAS- of Intelligent Energy – Europe-programma, zijn 
bijzonder succesvol gebleken bij het promoten van het gebruik van schone en energiezuinige 
voertuigen en moeten dan ook steun blijven krijgen.
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Amendement 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten en de Commissie 
moeten initiatieven op het vlak van 
stadsvervoer zoals het CIVITAS- en 
Intelligent Energy – Europe programma, 
verder ondersteunen.

Or. de

Motivering

EU-initiatieven, zoals het CIVITAS- of Intelligent Energy – Europe-programma, zijn 
bijzonder succesvol gebleken bij het promoten van het gebruik van schone en energiezuinige 
voertuigen en moeten dan ook steun blijven krijgen.

Amendement 27
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van deze richtlijn en teneinde de 
aanschaf van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, moeten de 
operationele levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
worden meegenomen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
wegvoertuigen door overheidsinstanties als 
bedoeld in de richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG of door exploitanten die 
diensten uitvoeren op grond van een door 
een overheidsinstantie verleende licentie, 

Op grond van deze richtlijn en teneinde de 
aanschaf van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, moeten de 
operationele levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
worden meegenomen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
wegvoertuigen door overheidsinstanties als 
bedoeld in de richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG of door exploitanten die 
diensten uitvoeren op grond van een door 
een overheidsinstantie verleende licentie, 
contract, vergunning of toestemming. 
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contract, vergunning of toestemming. Wegvoertuigen die worden gebruikt door 
overheden/exploitanten voor operationele 
ondersteuning en het behoud van de 
infrastructuur in verband met het 
plaatselijke openbare vervoer, zijn 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
deze Richtlijn.

Or. de

Motivering

Bijzondere voertuigen die worden gebruikt in verband met het plaatselijke openbare vervoer, 
zoals degene die worden ingezet voor het onderhoud van bovengrondse kabels, worden in 
bijzondere kleine aantallen en unieke modellen aangekocht. Dergelijke voertuigen dienen te 
worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de Richtlijn, aangezien de sterk variërende 
reiscycli de geharmoniseerde berekening van energieverbruik en vervuilende uitstoot 
onmogelijk maken. Dankzij deze uitsluiting kunnen de kosten voor het toezicht op de 
omzetting en uitvoering van de richtlijn worden teruggeschroefd.

Amendement 28
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van deze richtlijn en teneinde de 
aankoop van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, moeten de 
operationele levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
worden meegenomen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
wegvoertuigen door overheidsinstanties als 
bedoeld in de richtlijnen 2004/17/EG[19] 
en 2004/18/EG[20] of door exploitanten 
die diensten uitvoeren op grond van een 
door een overheidsinstantie verleende 
licentie, contract, vergunning of 
toestemming.

Op grond van deze richtlijn en teneinde de 
aanschaf van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, moeten de 
operationele levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
worden meegenomen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
nieuwe wegvoertuigen door 
overheidsinstanties als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG of 
door exploitanten die diensten uitvoeren op 
grond van een door een overheidsinstantie 
verleende licentie, contract, vergunning of 
toestemming.

In deze Richtlijn wordt verstaan onder:



PE407.696v01-00 14/44 AM\726332NL.doc

NL

- ‘wegvoertuig’ een voertuig ingedeeld 
onderN2 of N3; indien het wordt gebruikt 
voor het vervoer van passagiers door een 
exploitant van openbare diensten wordt 
het voertuig ingedeeld onder M3.
- ‘exploitant van openbare diensten’, zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
1370/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 oktober 2007 betreffende 
het openbaar personenvervoer per spoor 
en over de weg1.
1 PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1.

Or. en

Amendement 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp Onderwerp en doelstelling
Op grond van deze richtlijn en teneinde de 
aankoop van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, moeten de 
operationele levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
worden meegenomen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
wegvoertuigen door overheidsinstanties als 
bedoeld in de richtlijnen 2004/17/EG[19] 
en 2004/18/EG[20] of door exploitanten 
die diensten uitvoeren op grond van een 
door een overheidsinstantie verleende 
licentie, contract, vergunning of 
toestemming.

De doelstelling van deze Richtlijn bestaat 
erin de markt voor milieuvriendelijke en 
energiezuinige voertuigen te 
ondersteunen en voort te stuwen. Het 
meenemen van de feitelijke operationele 
levensduurkosten, waaronder de 
milieukosten, in openbare 
aanbestedingsprocedures is één manier 
om dit doel te verwezenlijken. Op grond 
van deze richtlijn en teneinde de aanschaf 
van schone en energiezuinige voertuigen te 
bevorderen, moeten de operationele 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen worden 
meegenomen als gunningscriterium voor 
de aanschaf van wegvoertuigen door 
overheidsinstanties als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG of 
door exploitanten die diensten uitvoeren op 
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grond van een door een overheidsinstantie 
verleende licentie, contract, vergunning of 
toestemming.

Or. de

Motivering

Openbare aanbestedingen zijn één efficiënt middel om de markt voor milieuvriendelijke en 
energiezuinige voertuigen te ontwikkelen.

Amendement 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op grond van deze richtlijn en teneinde de 
aanschaf van schone en energiezuinige 
voertuigen te bevorderen, kunnen de 
operationele levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
worden meegenomen als richtsnoer voor 
de aanschaf van nieuwe wegvoertuigen 
door overheidsinstanties als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG of 
door exploitanten die diensten uitvoeren op 
grond van een door een overheidsinstantie 
verleende licentie, contract, vergunning of 
toestemming.

(Dit amendement inzake richtsnoeren heeft 
betrekking op de volledige tekst. De 
goedkeuring van dit amendement vergt de 
overeenkomstige wijzigingen in de 
volledige tekst. De woorden 
‘gunningscriteria’ of ‘criteria’, indien deze 
gebruikt worden met de betekenis van 
gunningscriteria, dienen te worden 
vervangen door het woord ‘richtsnoer’.)

Or. de
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Motivering

Het voorstel neemt de terminologie over die wordt gebruikt in de aanbestedingsrichtlijnen, 
maar druist in tegen de basisbeginselen van de communautaire voorschriften op het gebied 
van aanbestedingen. In de praktijk zal dit leiden tot een verstoring van de besluitvorming 
rond openbare aanbestedingen. Teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen de 
bewoording van het huidige voorstel en de terminologie van de voorschriften inzake 
aanbestedingen, dient de term ‘richtsnoer’ te worden gebruikt. Op verschillende plaatsen 
hebben de plaatselijke overheden geen andere keuze dan tweedehandsvoertuigen aan te 
schaffen.

Amendement 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze Richtlijn wordt verstaan onder:
- ‘wegvoertuig’: een voertuig dat valt 
onder de voertuigcategorieën, opgenomen 
in tabel 3 van de bijlage;
- ‘exploitanten’ waarnaar wordt verwezen 
in het eerste lid: exploitanten die 
openbare-dienstverplichtingen uitvoeren 
onder een openbaar-dienstcontract in de 
zin van Verordening (EG) nr. 1370/2007 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 oktober 2007 betreffende het 
openbaar personenvervoer per spoor en 
over de weg1.
1 PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1.

Or. en
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Amendement 32
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
De volgende voertuigtypes zijn uitgesloten 
van het toepassingsgebied van deze 
Richtlijn:
- voertuigen voor levensbelangrijke 
urgentiediensten, waaronder 
ziekenwagens, voertuigen voor 
orgaantransplantaties of bloedtoevoer, 
brandweerwagens en reddingsvoertuigen, 
evenals civiele hulpverleningsvoertuigen;
- hooggespecialiseerde voertuigen, 
geproduceerd in lage volumes.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de Richtlijn dient te worden verduidelijkt. 
Hulpverleningsvoertuigen en andere hooggespecialiseerde voertuigen zijn duur en worden in 
kleine volumes gefabriceerd waardoor ze geen efficiënte ‘drijvende krachten op de markt’ 
zijn. 

Amendement 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
De volgende voertuigtypes zijn uitgesloten 
van het toepassingsgebied van deze 
Richtlijn:
- gespecialiseerde voertuigen voor 
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operationele ondersteuning en 
infrastructuuronderhoud gebruikt in de 
openbare-vervoersector,
- gespecialiseerde voertuigen voor de 
brandweerdiensten, het schoonmaken van 
straten en het reinigen van 
rioleringssystemen.

Or. en

Motivering

Very specialised support or maintenance vehicles used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.

Amendement 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanschaf van schone en energiezuinige 
voertuigen

Aanschaf van schone en energiezuinige 
voertuigen 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, 
uiterlijk vanaf de in artikel 7, lid 1, 
vastgestelde datum, de in artikel 3 
vastgestelde methodologie hanteren om de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen in rekening te 
brengen als gunningscriterium voor de 
aankoop van wegvoertuigen.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende diensten als bedoeld in
artikel 1 bis, uiterlijk vanaf de in artikel 7, 
lid 1, vastgestelde datum, de in artikelen 2
bis en 3 vastgestelde methodologie 
hanteren om de levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen in 
rekening te brengen als gunningscriterium 
voor de aanschaf van nieuwe
wegvoertuigen.

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
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vanaf 1 januari 2012 bij elke openbare 
aanbesteding voor wegvoertuigen door 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie 
in aanmerking worden genomen als 
gunningscriterium.

vanaf 1 januari 2012 bij elke openbare 
aanbesteding voor nieuwe wegvoertuigen 
door aanbestedende diensten als bedoeld in 
de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
de levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
overeenkomstig de in artikelen 2 bis en 3 
vastgestelde methodologie in aanmerking 
worden genomen als gunningscriterium.

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke aankoop van 
wegvoertuigen voor 
openbaarvervoerdiensten die worden 
gepresteerd op grond van een door een 
overheidsdienst verleende licentie, 
vergunning of toestemming de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie 
als criterium in aanmerking worden 
genomen.

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke aankoop van 
wegvoertuigen voor 
openbaarvervoerdiensten die worden 
gepresteerd op grond van een door een 
overheidsdienst verleende licentie, 
vergunning of toestemming de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 2 bis en 3 vastgestelde 
methodologie als criterium in aanmerking 
worden genomen.

Or. de

Motivering

Op verschillende plaatsen hebben de plaatselijke overheden geen andere keuze dan 
tweedehandsvoertuigen aan te schaffen.

Amendement 35
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende overheden of 
contractsluitende partijen als bedoeld in de 
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uiterlijk vanaf de in artikel 7, lid 1, 
vastgestelde datum, de in artikel 3 
vastgestelde methodologie hanteren om de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen in rekening te 
brengen als gunningscriterium voor de 
aankoop van wegvoertuigen.

richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
uiterlijk vanaf de in artikel 7(1) 
vastgestelde datum, de in artikel 3 
vastgestelde methodologie, of een 
gelijkwaardig model dat zij geschikt 
achten, hanteren om de levensduurkosten 
van het energieverbruik, de CO2-uitstoot 
en de uitstoot van verontreinigende stoffen 
in rekening te brengen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
wegvoertuigen.

Or. de

Motivering

De richtlijn zou de ontwikkeling van beste praktijken mogelijk moeten blijven maken door de 
aanbestedende overheden en exploitanten de kans te geven hun eigen modellen of de 
methodologie van de richtlijn te gebruiken. Op die manier worden kunnen modellen worden 
gebruikt met een ‘bron tot wiel’-benadering voor de berekening van de uitstoot.

Amendement 36
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, 
uiterlijk vanaf de in artikel 7, lid 1, 
vastgestelde datum, de in artikel 3 
vastgestelde methodologie hanteren om de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen in rekening te 
brengen als gunningscriterium voor de 
aankoop van wegvoertuigen.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende overheden en 
contractsluitende partijen als bedoeld in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
uiterlijk vanaf de in artikel 7, lid 1, 
vastgestelde datum, de in artikel 3 
vastgestelde methodologie, of een 
gelijkwaardig model dat zij geschikt 
achten, hanteren om de levensduurkosten 
van het energieverbruik, de CO2-uitstoot 
en de uitstoot van verontreinigende stoffen 
in rekening te brengen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
nieuwe wegvoertuigen.
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Or. en

Motivering

De doelstelling van de richtlijn zou erin moeten bestaan om milieuoverwegingen volledig deel 
te laten uitmaken van het aanschafproces. Bepaalde aanbestedende overheden doen dit nu 
reeds aan de hand van geavanceerde modellen. De richtlijn zou de permanente ontwikkeling 
van beste praktijken mogelijk moeten blijven maken door de aanbestedende overheden de 
kans te geven hun eigen gelijkwaardige modellen of de methodologie van de richtlijn te 
gebruiken. Op die manier worden extra voordelen verkregen indien een aanbestedende 
overheid de toestemming krijgt een model te gebruiken dat de ‘bron tot wiel’-uitstoot 
berekent. Dit is op dit moment niet mogelijk met de bestaande methodologie, opgenomen in 
artikel3.

Amendement 37
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke openbare 
aanbesteding voor wegvoertuigen door 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie in 
aanmerking worden genomen als 
gunningscriterium.

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke openbare 
aanbesteding voor wegvoertuigen door 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie in 
aanmerking worden genomen als 
gunningscriterium, of een gelijkwaardig 
model dat zij geschikt achten.

Or. de

Motivering

De richtlijn zou de ontwikkeling van beste praktijken mogelijk moeten maken door de 
aanbestedende overheden en exploitanten de kans te geven hun eigen modellen of de 
methodologie van de richtlijn te gebruiken. Op die manier worden kunnen modellen worden 
gebruikt met een ‘bron tot wiel’-benadering voor de berekening van de uitstoot.
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Amendement 38
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke openbare 
aanbesteding voor wegvoertuigen door 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie in 
aanmerking worden genomen als 
gunningscriterium.

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke openbare 
aanbesteding voor nieuwe wegvoertuigen 
door aanbestedende diensten als bedoeld in 
de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
de levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
overeenkomstig de in artikel 3 vastgestelde 
methodologie of volgens een 
gelijkwaardig model dat zij geschikt 
achten, in aanmerking worden genomen 
als gunningscriterium.

Or. en

Motivering

Tal van in de gemeenschap gevestigde vervoerorganisaties en kleine exploitanten gebruiken 
tweedehandsvoertuigen en nemen vaak niet deel aan formele aanbestedingen; de vereisten 
van deze richtlijn zouden deze organisaties derhalve al te zeer belasten. De richtlijn moet 
tweedehandsvoertuigen dan ook uitsluiten. De doelstelling van de richtlijn zou erin moeten 
bestaan milieuoverwegingen volledig deel te laten uitmaken van het aanschafproces. 
Bepaalde aanbestedende overheden doen dit nu reeds aan de hand van geavanceerde 
modellen. 

Amendement 39
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke aankoop van 
wegvoertuigen voor 

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke aanschaf van 
wegvoertuigen voor openbaar-
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openbaarvervoerdiensten die worden 
gepresteerd op grond van een door een 
overheidsdienst verleende licentie, 
vergunning of toestemming de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie 
als criterium in aanmerking worden 
genomen.

vervoerdiensten die worden gepresteerd op 
grond van een door een overheidsdienst 
verleende licentie, vergunning of 
toestemming de levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
overeenkomstig de in artikel 3 vastgestelde 
methodologie als criterium in aanmerking 
worden genomen, of een gelijkwaardig 
model dat zij geschikt achten.

Or. de

Motivering

De richtlijn zou de ontwikkeling van beste praktijken mogelijk moeten maken door de 
overheden en exploitanten in de openbaar-vervoersector de kans te geven hun eigen modellen 
of de methodologie van de richtlijn te gebruiken. Op die manier kunnen modellen worden 
gebruikt met een ‘bron tot wiel’-benadering voor de berekening van de uitstoot.

Amendement 40
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke aankoop van 
wegvoertuigen voor 
openbaarvervoerdiensten die worden 
gepresteerd op grond van een door een 
overheidsdienst verleende licentie, 
vergunning of toestemming de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie 
als criterium in aanmerking worden 
genomen.

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2012 bij elke aanschaf van 
nieuwe wegvoertuigen voor openbaar-
vervoerdiensten die worden gepresteerd op 
grond van een door een overheidsdienst 
verleende licentie, vergunning of 
toestemming de levensduurkosten van het 
energieverbruik, de CO2-uitstoot en de 
uitstoot van verontreinigende stoffen 
overeenkomstig de in artikel 3 vastgestelde 
methodologie als criterium in aanmerking 
worden genomen, of een gelijkwaardig 
model dat zij geschikt achten

Or. en
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Motivering

Tal van in de gemeenschap gevestigde vervoerorganisaties en kleine exploitanten gebruiken 
tweedehandsvoertuigen; de vereisten van deze richtlijn zouden deze organisaties derhalve al 
te zeer belasten. De richtlijn moet tweedehandsvoertuigen dan ook uitsluiten. De doelstelling 
van de richtlijn zou erin moeten bestaan milieuoverwegingen volledig deel te laten uitmaken 
van het aanschafproces. Bepaalde aanbestedende overheden doen dit nu reeds aan de hand 
van geavanceerde modellen. De richtlijn zou de permanente ontwikkeling van beste praktijken 
mogelijk moeten blijven maken door de aanschaffers de kans te geven hun eigen 
gelijkwaardige modellen of de methodologie van de richtlijn te gebruiken.

Amendement 41
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Plaatselijke, regionale of landelijke
autoriteiten die bij ten minste 75% van
hun jaarlijkse specifieke aanschaffen
kiezen voor schone en energiezuinige
voertuigen mogen gebruik maken van het
etiket ‘schoon en energiezuinig
stedelijk wegvervoer’. De Commissie zal
voor dit etiket een uniform ontwerp
vaststellen.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op het Amendement van de Rapporteur, maar suggereert dat de etikettering dient 
te worden beperkt tot die overheden die een duidelijke meerderheid van voertuigen 
aanschaffen op basis van de milieuprestaties ervan.
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Amendement 42
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Fabrikanten van de wegvoertuigen 
die onder deze Richtlijn vallen, moeten 
indicatieve data voorleggen inzake het 
totale energieverbruik tijdens de 
levensduur, uitstoot van CO2 en 
verontreinigende stoffen voor die 
voertuigen indien ze te koop worden 
aangeboden.

Or. en

Motivering

Fabrikanten zijn binnen de aanbestedings-/aanschafcyclus van wegvoertuigen het best 
geplaatst om indicatieve data voor te leggen inzake het totale energieverbruik tijdens de 
levensduur, de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen voor hun voertuigen, wanneer 
deze te koop worden aangeboden. Een dergelijke precedent van ‘eco-labelling’ werd reeds 
opgenomen in de EU-wetgeving.

Amendement 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Opties bij het toepassen van artikelen 1 en 

2
Aan de vereisten van artikelen 1 en 2 
dient te worden voldaan volgens 
onderstaande opties:
(a) door in de documentatie technische 
specificaties op te nemen inzake energie-
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en milieuprestaties, voor de aanschaf van 
wegvoertuigen, met betrekking tot elk van 
de in aanmerking genomen gevolgen, 
evenals eventuele bijkomende 
milieugevolgen; of
(b) door de energie- en milieugevolgen in 
aanmerking te nemen bij de 
aanschafbeslissing, waarbij:
- in gevallen waarin een 
aanbestedingsprocedure wordt toegepast, 
deze plaatsvindt door deze gevolgen te 
gebruiken als gunningscriteria; en
- in gevallen waarin deze gevolgen 
worden gemonetiseerd voor opname in de 
aanschafbeslissing, dient de 
methodologie, zoals uiteengezet in 
artikel3, te worden gebruikt.

Or. en

Motivering

De bepaling biedt de lidstaten een grotere flexibiliteit bij het beslissen hoe ze de vereisten van 
Artikelen 1 en 2 kunnen naleven. Ze houdt rekening met wat de lidstaten reeds hebben gedaan 
op het vlak van nationale bepalingen en de verschillende standaarden.

Amendement 44
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie- en milieukosten als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
voertuigen 

Energie- en milieukosten als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
nieuwe voertuigen 

Or. en
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Motivering

Tal van in de gemeenschap gevestigde vervoerorganisaties en kleine exploitanten gebruiken 
tweedehandsvoertuigen; de vereisten van deze richtlijn zouden deze organisaties derhalve al 
te zeer belasten. De richtlijn moet tweedehandsvoertuigen dan ook uitsluiten. 

Amendement 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voor de toepassing van artikel 2 bis, 
onder b) worden de operationele 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen die worden 
veroorzaakt door de exploitatie van het aan 
te schaffen nieuwe voertuig 
gekwantificeerd en berekend 
overeenkomstig de onder a), b) en c) 
vastgestelde methodologie

Or. de

Motivering

Op verschillende plaatsen hebben de plaatselijke overheden geen andere keuze dan 
tweedehandsvoertuigen aan te schaffen.

Amendement 46
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1 - letter (a) – tweede streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- er wordt één monetaire waarde per 
energie-eenheid gebruikt. Deze waarde is 
de laagste kostprijs per energie-eenheid 
voor belasting van benzine of diesel die als 

- er wordt één monetaire waarde per 
energie-eenheid gebruikt. Deze waarde is 
de laagste kostprijs per energie-eenheid 
inclusief belasting van benzine of diesel 
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vervoersbrandstof wordt gebruikt; die als vervoersbrandstof wordt gebruikt;

Or. en

Motivering

De meeste overheidsinstanties betalen brandstofbelasting net als alle andere consumenten en 
deze maken deel uit van de brandstofprijs tijdens de volledige levensduur van het voertuig.

Amendement 47
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1 - letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De levensduurkosten van de CO2-
uitstoot door de exploitatie van een 
voertuig worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de CO2-uitstoot uitgedrukt in 
kilogram per kilometer overeenkomstig lid 
2 en met de in tabel 2 van de bijlage 
vastgestelde kostprijs per kilogram.

(b) De levensduurkosten van de CO2-
uitstoot door de exploitatie van een 
voertuig worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de CO2-uitstoot uitgedrukt in 
kilogram per kilometer overeenkomstig lid 
2 en met de in tabel 2 van de bijlage 
vastgestelde kostprijs per kilogram, of een 
hogere prijs.

Or. en

Motivering

Indien overheidsinstanties omwille van redenen die verband houden met 
broeikasgasdoelstellingen bijvoorbeeld de CO2-uitsoot een hogere waarde wensen toe te 
kennen dan de waarden in de tabellen, moeten zij daartoe de mogelijkheid krijgen.
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Amendement 48
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De levensduurkosten van de CO2-
uitstoot door de exploitatie van een 
voertuig worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de CO2-uitstoot uitgedrukt in 
kilogram per kilometer overeenkomstig lid 
2 en met de in tabel 2 van de bijlage
vastgestelde kostprijs per kilogram.

(b) De levensduurkosten van de CO2-
uitstoot door de exploitatie van een 
voertuig worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de CO2-uitstoot uitgedrukt in 
kilogram per kilometer overeenkomstig lid 
2 en met de vastgestelde kostprijs per 
kilogram, afkomstig van de indicatieve 
data, bezorgd door de fabrikant van het 
wegvoertuig, of van elk gelijkwaardig 
model dat de aanschaffer geschikt acht.

Or. en

Motivering

De doelstelling van de richtlijn zou erin moeten bestaan milieuoverwegingen volledig deel te 
laten uitmaken van het aanschafproces. Bepaalde afnemers/aanschaffers doen dit nu reeds 
aan de hand van geavanceerde modellen. De richtlijn zou deze beste praktijken mogelijk 
moeten blijven maken door de afnemers /aanschaffers te laten kiezen of ze hun eigen 
gelijkwaardige model willen gebruiken – rekening houdend met de indicatieve data, 
voorgelegd door fabrikanten van wegvoertuigen die het best geplaatst zijn in het 
aanbestedings-/aanschafproces om deze data voor te leggen – dan wel de methodologie van 
de richtlijn.

Amendement 49
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1 - letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De levensduurkosten van de CO2-
uitstoot door de exploitatie van een 

(b) De levensduurkosten van de CO2-
uitstoot door de exploitatie van een 
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voertuig worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de CO2-uitstoot uitgedrukt in 
kilogram per kilometer overeenkomstig lid 
2 en met de in tabel 2 van de bijlage 
vastgestelde kostprijs per kilogram.

voertuig worden berekend door de 
vermenigvuldiging van het tijdens de 
volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de CO2-uitstoot uitgedrukt in 
kilogram per kilometer overeenkomstig lid 
2 en met de in tabel 2 van de bijlage 
vastgestelde kostprijs per kilogram, of door 
een gelijkwaardig model te gebruiken dat 
de aanschaffer geschikt acht.

Or. de

Motivering

De richtlijn zou de permanente ontwikkeling van beste praktijken mogelijk moeten maken 
door de overheden en exploitanten in de openbaar-vervoersector de kans te geven hun eigen 
modellen te gebruiken – die in vele gevallen reeds ontwikkeld zijn – in het licht van de data, 
voorgelegd door voertuigfabrikanten, of de methodologie die wordt voorgesteld in de 
richtlijn.

Amendement 50
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1 – letter (c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De levensduurkosten voor de uitstoot 
van verontreinigende stoffen door de 
exploitatie van een voertuig worden 
berekend door de optelling van de 
levensduurkosten voor de uitstoot van 
stikstofoxide, niet-methaanhoudende 
koolwaterstoffen en fijne stofdeeltjes. De 
levensduurkosten voor de verschillende 
verontreinigende stoffen wordt berekend 
door de vermenigvuldiging van het tijdens 
de volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de emissies, uitgedrukt in gram, 
als bedoeld in lid 2 en met de in tabel 2 
van de bijlage vastgestelde respectieve 

(c) De levensduurkosten voor de uitstoot 
van verontreinigende stoffen door de 
exploitatie van een voertuig worden 
berekend door de optelling van de 
levensduurkosten voor de uitstoot van 
stikstofoxide, niet-methaanhoudende 
koolwaterstoffen en fijne stofdeeltjes. De 
levensduurkosten voor de verschillende 
verontreinigende stoffen worden berekend 
door de vermenigvuldiging van het tijdens 
de volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de emissies, uitgedrukt in gram, 
als bedoeld in lid 2 en met de respectieve 
kostprijs per gram, die hetzij is opgenomen 
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kostprijs per gram. in de gemiddelde EU-waarden in tabel 2 
in bijlage I, hetzij in de gedifferentieerde 
waarden in bijlage I bis, of hogere 
waarden indien gerechtvaardigd.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn om nauwkeuriger waarden te gebruiken voor het berekenen van de 
kostprijs van luchtvervuilers, die de plaatselijke voorwaarden weerspiegelt, indien deze 
waarden beschikbaar zijn.

Amendement 51
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 1 – letter (c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De levensduurkosten voor de uitstoot 
van verontreinigende stoffen door de 
exploitatie van een voertuig worden 
berekend door de optelling van de 
levensduurkosten voor de uitstoot van 
stikstofoxide, niet-methaanhoudende 
koolwaterstoffen en fijne stofdeeltjes. De 
levensduurkosten voor de verschillende 
verontreinigende stoffen wordt berekend 
door de vermenigvuldiging van het tijdens 
de volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de emissies, uitgedrukt in gram, 
als bedoeld in lid 2 en met de in tabel 2 
van de bijlage vastgestelde respectieve 
kostprijs per gram.

(c) De levensduurkosten voor de uitstoot 
van verontreinigende stoffen door de 
exploitatie van een voertuig worden 
berekend door de optelling van de 
levensduurkosten voor de uitstoot van 
stikstofoxide, niet-methaanhoudende 
koolwaterstoffen en fijne stofdeeltjes. De 
levensduurkosten voor de verschillende 
verontreinigende stoffen worden berekend 
door de vermenigvuldiging van het tijdens 
de volledige levensduur van het voertuig 
afgelegde aantal kilometer als bedoeld in 
lid 3 met de emissies, uitgedrukt in gram, 
als bedoeld in lid 2 en met de respectieve 
kostprijs per gram die hetzij afkomstig is 
van de indicatieve data, voorgelegd door 
de fabrikant van het wegvoertuig, hetzij 
van een gelijkwaardig model dat de 
aanschaffer geschikt acht.

Or. en
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Motivering

De doelstelling van de richtlijn zou erin moeten bestaan milieuoverwegingen volledig deel te 
laten uitmaken van het aanschafproces. Bepaalde afnemers /aanschaffers doen dit nu reeds 
aan de hand van geavanceerde modellen. De richtlijn zou deze beste praktijken mogelijk 
moeten blijven maken door de afnemers /aanschaffers te laten kiezen of ze hun eigen 
gelijkwaardige model willen gebruiken – rekening houdend met de indicatieve data, 
voorgelegd door fabrikanten van wegvoertuigen die het best geplaatst zijn in het 
aanbestedings-/aanschafproces om deze data voor te leggen – dan wel de methodologie van 
de richtlijn.

Amendement 52
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voertuigen met nul uitstoot in één 
of meerdere categorieën krijgen een 
bijzondere verdienste toegekend. Deze 
wordt op gecombineerde wijze berekend, 
door de totale kosten te halveren voor elke 
nulwaarde in de kolommen van Tabel 2 
van de Bijlage.

Or. en

Amendement 53
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Vrijstelling indien er alternatieve 

methodes bestaan 
Op verzoek van plaatselijke of regionale 
overheden die methodes hebben 
ontwikkeld voor het berekenen van de 
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levensduurkosten, met inbegrip van de 
milieugevolgen, die specifiek ontwikkeld 
zijn om tegemoet te komen aan de 
plaatselijke behoeften en voorwaarden, 
kan de Commissie deze plaatselijke
besturen vrijstellen van de voorlegging 
van berekeningen overeenkomstig 
artikel3, indien verwacht wordt dat de 
toegepaste methodes een even positief 
resultaat hebben op het milieu en op het 
promoten van schone en energiezuinige 
voertuigen.

Or. en

Amendement 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3bis

Transparantie

Niettegenstaande de bepalingen van 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, 
moeten de lidstaten erop toezien dat alle 

actoren vermeld in artikel2 
overeenkomstig artikel3 op verzoek 

informatie over de energie- en 
milieukosten voorleggen voor elk 

ontvangen bod.

Or. de

Motivering

Teneinde de transparantie te verhogen, moeten de aanbestedende overheden en 
contractsluitende partijen op verzoek informatie voorleggen over de energie- en milieukosten.
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Amendement 55
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3bis

Faciliteiten

De lidstaten zien erop toe dat vanaf 1 
januari 2012 alle noodzakelijke 

faciliteiten beschikbaar zijn opdat elk type 
brandstof, opgenomen in de Bijlage, kan 

worden geleverd.

Or. es

Amendement 56
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Bijkomende ondersteuning voor de 

openbare sector 
1. De lidstaten moeten zich ertoe 
verbinden de werknemers van de 
openbare sector op te hoogte te brengen 
van de voordelen van voertuigen met 
alternatieve brandstof, evenals van de 
locatie waar ze terecht kunnen om bij te 
tanken en voor onderhoud, van de sterkte 
en prestatiemogelijkheden van voertuigen 
met alternatieve brandstof en de 
beschikbare nationale en Europese 
incentive-programma’s.
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2. De lidstaten dienen de leveranciers van 
alternatieve brandstof aan te sporen en te 
stimuleren om alternatieve brandstoffen 
algemeen ter beschikking van het publiek 
te stellen.

Or. en

Motivering

De openbare instanties hebben bijkomende steun, financiering en andere stimulansen nodig 
om groenere opties, waaraan de voorkeur wordt gegeven, te implementeren. Er dient in de 
toekomst advies te worden verstrekt zodat de inkopers een beter inzicht krijgen in de 
algemene prestaties, efficiëntie, beschikbaarheid en het gebruiksgemak van de verschillende 
voertuigen.

Amendement 57
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Energie- en milieukosten als 

gunningscriterium bij de aanschaf van 
voertuigen 

De waarden, opgenomen in Tabel 2 van 
de Bijlag, voor het bereken van de 
uitstootkosten dienen als 
minimumwaarden te worden beschouwd. 
Indien overheden ervoor kiezen om 
rekening te houden met milieugevolgen 
door ze te monetiseren en op te nemen in 
de algemene kostenevaluatie, zoals 
uiteengezet in artikel3, mogen ze hogere 
cijfers gebruiken voor het inschatten van 
de externe energie- en milieugevolgen.

Or. en
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Motivering

Overheden moeten, indien ze dat wensen, bij het inschatten van de uitstootkosten de vrijheid 
krijgen om hogere cijfers te gebruiken dan degene die door de Commissie worden 
vooropgesteld. Cijfers die worden goedgekeurd voor het ramen van de uitstoot dienen
minimumwaarden te zijn, en mogen overheden die dit wensen er niet van weerhouden een 
hogere waarde toe te kennen aan milieubescherming.

Amendement 58
Glenis Willmott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Andere gunningscriteria en 

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

Or. en

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat er andere criteria en methodologieën mogen worden 
gebruikt naast de criteria die in deze richtlijn zijn opgenomen.
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Amendement 59
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Financieringsinstrumenten

De Commissie dient een Europees Fonds 
voor Klimaatbescherming op te richten 
dat onder meer wordt gebruikt voor het 
stimuleren van de aanschaf van schone 
en energiezuinige wegvoertuigen door 
overheden en exploitanten in de zin van 
Artikel 1.

De bevoegde begrotingsautoriteiten 
dienen daartoe de vereiste middelen te 
reserveren in de Europese begroting.

Or. de

Motivering

Een Europees Fonds voor Klimaatbescherming is een krachtig middel voor de versnelde 
invoering van nieuwe technologieën in de strijd tegen de klimaatverandering. Met name op 
het vlak van schone en energiezuinige wegvoertuigen kan de invoering van nieuwe 
technologieën bijzonder efficiënt worden aangemoedigd door daarvoor specifieke openbare 
middelen uit te trekken.

Amendement 60
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Gebruik van communautaire 
financieringsinstrumenten 
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Teneinde te garanderen dat de nodige 
faciliteiten worden uitgebouwd om 

brandstoffen van elk type, opgenomen in 
de Bijlage, te kunnen leveren, moeten de 
lidstaten en de Commissie het mogelijk 

maken om onder meer TEN-E-
financiering te gebruiken.

Or. es

Amendement 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Financieringsinstrumenten

De Commissie dient een Europees Fonds 
voor Klimaatbescherming op te richten 
dat onder meer wordt gebruikt voor het 
stimuleren van de aanschaf van schone 
en energiezuinige wegvoertuigen door 
overheden en exploitanten in de zin van 
Artikel 1.

De bevoegde begrotingsautoriteiten 
dienen daartoe de vereiste middelen te 
reserveren in de Europese begroting.

Or. de

Motivering

Een Europees Fonds voor Klimaatbescherming is een krachtig middel voor de versnelde 
invoering van nieuwe technologieën in de strijd tegen de klimaatverandering. Met name op 
het vlak van schone en energiezuinige wegvoertuigen kan de invoering van nieuwe 
technologieën bijzonder efficiënt worden aangemoedigd door daarvoor specifieke openbare 
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middelen uit te trekken.

Amendement 62
Hanne Dahl

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien uit de controle blijkt dat er 
geen vooruitgang wordt geboekt, moeten 
de lidstaten de invoering van een CO2-
heffing op inwendige 
verbrandingsmotoren aanmoedigen.

Or. en

Motivering

De klimaatverandering is dermate belangrijk dat we ernstige stappen moeten zetten om 
schonere en energiezuiniger wegvoertuigen te promoten.

Amendement 63
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage - tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tabel 1: Energie-inhoud van 
motorbrandstoffen

Tabel 1: Energie-inhoud van 
motorbrandstoffen

Brandstof Energie-inhoud Brandstof Energie-inhoud
Diesel 36 
MJ/liter

Diesel 36 
MJ/liter

Benzine 32 
MJ/ liter

Benzine 32 
MJ/ liter

Aardgas 38 
MJ/Nm3

Aardgas 33
MJ/Nm3

LPG (vloeibaar petroleumgas) 24 
MJ/ liter

LPG (vloeibaar petroleumgas) 24 
MJ/ liter

Ethanol 21 Ethanol 21 
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MJ/ liter MJ/ liter
Biodiesel 33 
MJ/ liter

Biodiesel 33 
MJ/ liter

Emulsiebrandstof 32 
MJ/ liter

Emulsiebrandstof 32 
MJ/ liter

Waterstof 11 MJ/Nm3 Waterstof 11 MJ/Nm3

Or. it

Motivering

Krachtens de typekeuringsprocedures houdt het vastgestelde verbruik voor passagierwagens 
rekening met het feit dat aardgas mogelijk een lage energie-inhoud heeft. Teneinde 
consequentie met het vastgestelde verbruik voor bestaande voertuigen te kunnen garanderen, 
wordt een waarde van 33 MJ, die verwijst naar een gemengd product van het methaantype, 
gebruikt, eerder dan de waarde van 38 MJ. Indien de door de Commissie vooropgestelde 
waarde geldt, zouden er zich problemen voordoen rond het tekort aan consequentie tussen de 
parameters in het huidige voorstel en de typegoedkeuringsparameters die op dit moment als 
officiële referentie worden beschouwd.

Amendement 64
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage - tabel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2: kostprijs van de uitstoot door het wegvervoer (prijspeil 2007):

CO2 NOx NMHC Fijne stofdeeltjes

2 cent/kg 0,44 cent/kg 0,1 cent/kg 8,7 cent/kg

Amendement

Tabel 2: kostprijs van de uitstoot door het wegvervoer (prijspeil 2007):

CO2 NOx NMHC Fijne stofdeeltjes

2 cent/kg Nog vast te 
stellen

Nog vast te 
stellen

Nog vast te 
stellen

Or. it
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Motivering

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualita’ dell’aria nei 
centri urbani che e’ l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi alle 
emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa potrebbe 
essere quella di definire un indice di priorita’ da attribuire alle diverse tipologie di emissioni 
presenti nella tabella cosicche’ le PPAA possono, in funzione delle proprie strategie di 
riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarita' locali, definire la scelta di veicoli piu’ 
adeguati allo scopo.

Amendement 65
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage - tabel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2: kostprijs van de uitstoot door het wegvervoer (prijspeil 2007):

CO2 NOx NMHC Fijne stofdeeltjes

2 cent/kg 0,44 cent/kg 0,1 cent/kg 8,7 cent/kg

Amendement

Schrappen

Or. en

Motivering

Europese steden en streken en/of aanbestedende overheden moeten vrij zijn om 
verontreinigende stoffen op verschillende manieren te taxeren, afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden. Zo is het mogelijk dat ze, indien ze de Europese grenswaarden 
overschrijden, bijvoorbeeld iets willen doen aan een bepaalde verontreinigende stof, zoals 
NO2 of PM10. In dergelijke omstandigheden willen ze aan die bepaalde verontreinigende stof 
mogelijk een hogere ‘waarde’ toekennen dan aan een andere. Hoewel de richtlijn in principe 
technologieneutraal is, blijken door de strikte waardering van verontreinigende stoffen in de 
praktijk bepaalde technologieën in de methodologie de voorkeur boven andere te krijgen.
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Amendement 66
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage - tabel 2, kolom 1, rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 cent/kg 3 cent/kg of de ETS-marktprijs, 
afhankelijk welke de hoogste is

Or. en

Motivering

30 euro/ton ligt wellicht dichter in de buurt van een nauwkeurige koolstofprijs tijdens de 
levensduur van voertuigen aangekocht na 2010.

Amendement 67
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage- tabel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 3: tijdens de levensduur van een wegvoertuig afgelegd aantal kilometer

Voertuigcategorie Aantal kilometer 
tijdens de 
levensduur

(de categorieën M en N zijn gedefinieerd in 
Richtlijn 2007/46/EG)
Personenwagens (M1) 200 000 km

Lichte bedrijfsvoertuigen (N1) 250 000 km

Zware bedrijfsvoertuigen (N2, N3) 1 000 000 km

Bussen (M2, M3) 800 000 km
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Amendement

Tabel 3: tijdens de levensduur van een wegvoertuig afgelegd aantal kilometer

Or. en

Motivering

Inhoud van de tabel aangepast teneinde het beperkte bereik op voertuigen N1, N2 en M3 weer 
te geven.

Amendement 68
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 bis (nieuw)

Amendement

Kosten luchtvervuiling in €/ton milieuverontreinigende stof voor weg, spoorweg, waterweg 

Factor kosten in €, 2000 prijzen, Eenheid: € 2000/t verontreinigende stof
Verontreinigende 
stof

NOx NMVOC SO2 PM2.5 (uitstoot) PM10 (niet-uitstoot)

Bron CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
overgedragen 
naar 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA (voor 
maritiem)

HEATCO UBA 
overgedragen 
naar 
HEATCO

HEATCO

CAFÉ CBA 
Gevoeligheid

VOLY 
mediaan 
(PM/O3)

VOLY 
mediaan 
(PM/O3)

VOLY 
mediaan 
(PM/O3)

Eenheid € 2000 
(uitstoot 
2010)

€ 2000 
(uitstoot 
2010)

€ 2000 
(uitstoot 
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Plaatselijke 
omgeving

Stad/
Hoofdstad

Stad Buiten 
bebouwde 
kom

Stad/
Hoofdstad

Stad Buiten 
bebouwde 
kom

Oostenrijk 8.700 1.700 8.300 415.000 134.300 69.600 166.200 53.700 27.800
België 5.200 2.500 11.000 422.200 136.200 91.100 169.900 54.500 36.500
Bulgarije 1.800 200 1.000 43.000 13.800 11.000 17.200 5.500 4.400
Cyprus 500 300 2.000 243.700 78.700 20.600 97.500 31.500 8.200

Voertuigcategorie Aantal kilometer 
tijdens de 
levensduur 

(de categorieën M en N zijn gedefinieerd in 
Richtlijn 2007/46/EG)
Zware bedrijfsvoertuigen (N2, N3) 1.000.000 km

Bussen (M3) 800.000 km
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Tsjechische 
Republiek

7.300 1.000 8.000 252.600 81.400 62.700 101.000 32.600 25.100

Denemarken 4.400 700 5.200 386.800 124.700 45.500 154.700 49.900 18.200
Estland 800 100 1.800 133.400 43.400 22.500 53.400 17.300 9.000
Finland 800 200 1.800 337.100 108.600 28.100 134.800 43.400 11.200
Frankrijk 7.700 1.400 8.000 392.200 126.300 78.400 156.900 50.500 31.400
Duitsland 9.600 1.700 11.000 384.500 124.000 75.000 153.800 49.600 30.000
Griekenland 800 300 1.400 248.700 80.100 35.000 99.500 32.100 14.000
Hongarije 5.400 900 4.800 203.800 65.600 52.300 81.500 26.200 20.900
Ierland 3.800 700 4.800 391.000 126.200 40.900 156.400 50.500 16.400
Italië 5.700 1.100 6.100 371.600 120.100 67.600 148.600 48.000 27.100
Letland 1.400 200 2.000 115.700 37.200 21.500 46.300 14.900 8.600
Litouwen 1.800 200 2.400 143.100 46.500 28.600 57.200 18.600 11.400
Luxemburg 8.700 2.700 9.800 671.500 216.200 95.700 268.600 86.500 38.300
Malta 700 400 2.200 245.400 78.700 20.400 98.200 31.500 8.200
Nederland 6.600 1.900 13.000 422.500 136.400 82.600 169.000 54.500 33.000
Noorwegen 2.000 300 2.500 309.600 99.600 30.100 123.800 39.900 12.000
Polen 3.900 600 5.600 174.500 56.000 52.400 69.800 22.400 20.900
Portugal 1.300 500 3.500 259.500 83.600 38.500 103.800 33.500 15.400
Roemenië 2.200 400 2.000 29.200 9.400 7.500 11.700 3.800 3.000
Slowakije 5.200 700 4.900 194.200 62.100 52.400 77.700 24.900 21.000
Slovenië 6.700 1.400 6.200 262.900 84.500 54.500 105.200 33.800 21.800
Spanje 2.600 400 4.300 299.600 96.400 41.200 119.900 38.600 16.500
Zweden 2.200 300 2.800 352.600 113.400 34.300 141.000 45.400 13.700
Zwitserland 9.200 1.800 8.800 444.800 143.100 73.500 177.900 57.200 29.400
Verenigd 
Koninkrijk

3.900 1.100 6.600 389.100 125.300 60.700 155.700 50.100 24.300

EU-25 4.400 1.000 5.600 26.000
Baltische Zee 2.600 500 3.700 12.000
Middellandse Zee 500 300 2.000 5.600
Noordoostelijk 
deel van de 
Atlantische 
Oceaan

1.600 400 2.200 4.800

Noordzee 5.100 1.900 6.900 28.000

Stad/hoofdstad: steden met meer dan 0,5 miljoen inwoners
Stedelijk: kleinere en middelgrote steden tot 0,5 miljoen inwoners

Or. en

Motivering

Plaatselijke overheden moeten de mogelijkheid krijgen om relevantere kostenwaarden te 
gebruiken, indien deze beschikbaar zijn. Tabel als opgenomen in het werkdocument van de 
Raad.
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