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Amendement 11
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het doel is reducering van het 
totale energieverbruik in de sector 
vervoer. Bij het reduceren van het totale 
verbruik dient aandacht te worden besteed 
aan zowel het reduceren van de emissies 
van personenvoertuigen door technische 
middelen, als aan het reduceren van de 
behoefte aan mobiliteit. Het doel van het 
terugdringen van de behoefte aan 
mobiliteit dient op alle beleidsterreinen 
voor ogen te worden gehouden, in het 
bijzonder bij ruimtelijke ordening en 
openbaarvervoersystemen. De vraag naar 
mobiliteit dient door middel van het 
ontwikkelen van het spoornet te worden 
overgeheveld van de weg naar het spoor. 
Verder dient te worden geprobeerd het 
gedrag van de consument te beïnvloeden, 
bijvoorbeeld de rijstijl.

Or. fi

Amendement 12
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Op 24 oktober 2007 hechtte het 
Europees Parlement goedkeuring aan een 
resolutie over de communautaire strategie 
om de CO2-uitstoot van personenauto's 
en lichte bedrijfsvoertuigen te 
verminderen.

Or. en
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Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met de door het Europees Parlement goedgekeurde 
resolutie over de reductie van CO2-emissies.

Amendement 13
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Om de onafhankelijke belofte van de 
Europese Unie betreffende een reductie 
van 20% van de emissies van 
broeikasgassen tegen 2020 te kunnen 
nakomen, dienen de CO2-emissies van de 
vervoersector significante te worden 
verlaagd. Met het oog hierop is een 
doelstelling noodzakelijk van 120 g 
CO2/km tegen 2012 voor de gemiddelde 
nieuwe voertuigen door middel van 
verbeteringen van de motortechnologie, 
alsmede bindende 
langetermijndoelstellingen van 80 g 
CO2/km in 2020 en 60 g CO2/km in 2025. 
Langetermijndoelstellingen bieden de 
autoconstructeurs de 
regelgevingszekerheid voor de lange 
termijn die zij nodig hebben voor het 
plannen van investeringen in 
personenvoertuigen met lage emissies. 
Overeenkomstig de benadering die in het 
kader van de vrijwillige verbintenissen van 
de constructeurs is gevolgd, hebben deze 
doelstellingen betrekking op de elementen 
waarmee rekening wordt gehouden bij de 
meting van de CO2-emissies van 
personenauto's overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie. Voorts heeft ook 
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meegedeeld of nieuwe personenauto's 
voldoen aan de emissiedoelstellingen van 
deze verordening.

het gedrag van de consument een invloed 
op de totale emissies van personenauto's. 
Daarom moet aan de consument worden 
meegedeeld of nieuwe personenauto's 
voldoen aan de emissiedoelstellingen van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

120 gram zonder aanvullende maatregelen tegen 2012 is het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie en de technologie om dit te doen, is voorhanden. Daarnaast zijn 
langetermijndoelstellingen nodig om autofabrikanten het langetermijnperspectief te geven 
waaraan zij behoefte hebben.

Amendement 14
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Er is behoefte aan een 
wetgevingskader waarin de nadruk wordt 
gelegd op een verplichte vermindering van 
de CO2-uitstoot, zodat de gemiddelde 
uitstoot van nieuwe wagens wordt beperkt 
tot 120 g CO2/km dankzij verbeteringen 
van de motortechnologie. Voorts heeft ook 
het gedrag van de consument een invloed 
op de totale emissies van personenauto's. 
Daarom moet aan de consument informatie 
worden verschaft over de CO2-prestatie 
van het voertuig, met inbegrip van de 
bijdrage van air-conditioning uitgedrukt 
in CO2-equivalent, en worden meegedeeld 
of nieuwe personenauto's voldoen aan de 
emissiedoelstellingen van deze 
verordening.
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bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en 
de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie. Een verdere 
reductie van 10 g CO2/km of 
gelijkwaardig, indien technisch 
noodzakelijk, zal worden verwezenlijkt 
door andere technologische verbeteringen 
en door intensiever gebruik van 
biobrandstoffen. Voorts heeft ook het 
gedrag van de consument een invloed op 
de totale emissies van personenauto's. 
Daarom moet aan de consument worden 
meegedeeld of nieuwe personenauto's 
voldoen aan de emissiedoelstellingen van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 15
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de mededelingen werd een 
geïntegreerde benadering voorgesteld om 
het communautaire doel van 120 g 
CO2/km tegen 2012 te halen en werd 
aangekondigd dat de Commissie een 
wetgevingskader zou voorstellen waarin de 
nadruk wordt gelegd op een verplichte 
vermindering van de CO2-uitstoot, zodat 
de gemiddelde uitstoot van nieuwe wagens 
wordt beperkt tot 130 g CO2/km dankzij 
verbeteringen van de motortechnologie. 
Overeenkomstig de benadering die in het 
kader van de vrijwillige verbintenissen 
van de constructeurs is gevolgd, heeft dit 
betrekking op de elementen waarmee 
rekening wordt gehouden bij de meting 
van de CO2-emissies van personenauto's 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2007 betreffende de typegoedkeuring 

(10) Er is behoefte aan een 
wetgevingskader waarin de nadruk wordt 
gelegd op een verplichte vermindering van 
de CO2-uitstoot, zodat de gemiddelde 
uitstoot van nieuwe wagens wordt beperkt 
tot 120 g CO2/km tegen 2012 dankzij 
verbeteringen van de motortechnologie.  
Voorts heeft ook het gedrag van de 
consument een invloed op de totale 
emissies van personenauto's. Daarom moet 
aan de consument worden meegedeeld of 
nieuwe personenauto's voldoen aan de 
emissiedoelstellingen van deze 
verordening.
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van motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en 
de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie. Een verdere 
reductie van 10 g CO2/km of 
gelijkwaardig, indien technisch 
noodzakelijk, zal worden verwezenlijkt 
door andere technologische verbeteringen 
en door intensiever gebruik van 
biobrandstoffen. Voorts heeft ook het 
gedrag van de consument een invloed op 
de totale emissies van personenauto's. 
Daarom moet aan de consument worden 
meegedeeld of nieuwe personenauto's 
voldoen aan de emissiedoelstellingen van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie stelt de gemiddelde CO2-emissies voor nieuwe 
personenvoertuigen vast op 130 g CO2/km door middel van verbeteringen van de 
motortechnologie plus aanvullende maatregelen goed voor 10 g/km. Dit AM introduceert 120 g 
door alleen verbeteringen van de motortechnologie. Niet alleen is de noodzakelijke technologie 
voorhanden; het doel van 120 g CO2/km is ook al twee keer uitgesteld. Er is derhalve geen 
reden voor verder uitstel. 

Amendement 16
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de mededelingen werd een 
geïntegreerde benadering voorgesteld om 
het communautaire doel van 120 g 
CO2/km tegen 2012 te halen en werd 
aangekondigd dat de Commissie een 
wetgevingskader zou voorstellen waarin de 
nadruk wordt gelegd op een verplichte 
vermindering van de CO2-uitstoot, zodat 
de gemiddelde uitstoot van nieuwe wagens 
wordt beperkt tot 130 g CO2/km dankzij 

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

verbeteringen van de motortechnologie. 
Overeenkomstig de benadering die in het 
kader van de vrijwillige verbintenissen van 
de constructeurs is gevolgd, heeft dit 
betrekking op de elementen waarmee 
rekening wordt gehouden bij de meting van 
de CO2-emissies van personenauto's 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie. Een verdere 
reductie van 10 g CO2/km of 
gelijkwaardig, indien technisch 
noodzakelijk, zal worden verwezenlijkt 
door andere technologische verbeteringen 
en door intensiever gebruik van duurzame
biobrandstoffen Voorts heeft ook het 
gedrag van de consument een invloed op 
de totale emissies van personenauto's. 
Daarom moet aan de consument worden 
meegedeeld of nieuwe personenauto's 
voldoen aan de emissiedoelstellingen van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 17
Kurt Joachim Lauk

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10a) In zijn adviezen over de 
Mededelingen van de Commissie van 7 
februari 2007 heeft het Europees 
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Parlement aangegeven dat het 
ontwikkelen van nieuwe typen voertuigen 
vijf tot zeven jaar vergt en het roept de 
Commissie derhalve nu op geen 
definitieve bindende doelstellingen voor 
CO2-emissies vast te stellen voor een 
datum vroeger dan 2015. 

Or. de

Motivering

In het licht van de in de automobielindustrie gangbare ontwikkelings- en productiecycli van vijf 
tot zeven jaar kunnen bindende doelstellingen alleen voor ná 2015 worden vastgesteld. Een 
eerdere deadline houdt geen rekening met de economische realiteit.

Amendement 18
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10a) Voertuigen met een nulemissie 
reduceren onze afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen. Hoewel de 
productie van brandstoffen voor 
voertuigen met een nulemissie tot CO2-
emissies leidt, hebben deze voertuigen een 
betere broeikasgasprestatie dan 
voertuigen met een 
interneverbrandingsmotor. De 
ontwikkeling en productie van deze 
voertuigen, zoals elektrische of hybride 
auto's, dient derhalve te worden 
gestimuleerd door te eisen dat vanaf 2020 
tenminste 8% van alle nieuwe voertuigen 
een nulemissie moeten hebben.

Or. en

Motivering

Reeds enkele jaren bestaan er meerdere voertuigen met een nulemissie en een groot aantal 
fabrikanten ontwikkelt ze, maar tot nu toe zijn dit soort voertuigen nog niet in significante 
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aantallen op de markt gebracht. De productie van dit soort voertuigen moet worden 
gestimuleerd.

Amendement 19
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Om de diversiteit van de automarkt en 
de mogelijkheid om tegemoet te komen 
aan uiteenlopende behoeften van de 
consument te behouden, moeten CO2-
doelstelingen voor personenauto's worden 
gedefinieerd op basis van het praktische 
nut van de auto's op lineaire basis. 
Voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis)
is de meest geschikte parameter om dit nut 
te beschrijven omdat deze betere 
stimulansen biedt voor het reduceren van 
het gewicht van voertuigen dan de 
alternatieve parameter van massa. Over 
de "voetafdruk"-parameter van auto's 
moeten in ieder geval  gegevens worden 
verzameld om de nutsgerichte benadering 
op langere termijn gemakkelijker te kunnen 
beoordelen. Bij het vaststellen van de 
doelstellingen moet rekening worden 
gehouden met de verwachte ontwikkeling 
van de massa en de voetafdruk van nieuwe 
auto's tot 2012. Eventuele ongewenste 
tendensen om de massa of de voetafdruk te 
verhogen om zo een minder strenge CO2-
reductiedoelstelling te verkrijgen, moeten 
worden vermeden. Daarom moet bij de 
vaststelling van de doelstellingen voor 
2012 rekening worden gehouden met de 
toekomstige autonome ontwikkeling van 
de massaverhoging en de toekomstige 
autonome ontwikkeling van de 
voetafdrukverhoging van voertuigen die 
op de EU-markt worden verkocht. Ten 
slotte moet de differentiëring van de 
doelstellingen emissiebeperkingen voor 
alle categorieën voertuigen aanmoedigen, 
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alle categorieën voertuigen aanmoedigen, 
waarbij moet worden onderkend dat voor 
zwaardere auto's ook grotere 
emissiereducties kunnen worden 
vastgesteld.

waarbij moet worden onderkend dat voor 
zwaardere auto's ook grotere 
emissiereducties kunnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass'  will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important means of 
reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint'.

Amendement 20
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de diversiteit van de automarkt en 
de mogelijkheid om tegemoet te komen 
aan uiteenlopende behoeften van de 
consument te behouden, moeten CO2-
doelstelingen voor personenauto's worden 
gedefinieerd op basis van het praktische 
nut van de auto's op lineaire basis. Massa
is de meest geschikte parameter om dit nut 
te beschrijven omdat gegevens over de 
massa van voertuigen vrij beschikbaar 
zijn en omdat er een duidelijk verband 
bestaat tussen massa en emissies. Dit zou 
derhalve resulteren in meer realistische 
en concurrentieneutrale doelstellingen.
Over de "voetafdruk" van auto's 
(spoorbreedte maal wielbasis), een
alternatieve parameter om het nut van een 
auto te beschrijven, moeten echter ook
gegevens worden verzameld om de 
nutsgerichte benadering op langere termijn 
gemakkelijker te kunnen beoordelen. Bij 
het vaststellen van de doelstellingen moet 
rekening worden gehouden met de 
verwachte ontwikkeling van de massa van 
nieuwe auto's tot 2012. Eventuele 

(12) Om de diversiteit van de automarkt en 
de mogelijkheid om tegemoet te komen 
aan uiteenlopende behoeften van de 
consument te behouden, moeten CO2-
doelstelingen voor personenauto's worden 
gedefinieerd op basis van het praktische 
nut van de auto's op lineaire basis. 
Voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis)
is de meest geschikte parameter om dit nut 
te beschrijven omdat deze betere 
stimulansen biedt voor het verkleinen van 
voertuigen dan de alternatieve parameter 
van massa. Over de "voetafdruk"-
parameter van auto's moeten in ieder geval 
gegevens worden verzameld om de 
nutsgerichte benadering op langere termijn 
gemakkelijker te kunnen beoordelen. Bij 
het vaststellen van de doelstellingen moet 
rekening worden gehouden met de 
verwachte ontwikkeling van de massa en 
de voetafdruk van nieuwe auto's tot 2012. 
Eventuele ongewenste tendensen om de 
massa of de voetafdruk te verhogen om zo 
een minder strenge CO2-
reductiedoelstelling te verkrijgen, moeten 
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ongewenste tendensen om de massa te 
verhogen om zo een minder strenge CO2-
reductiedoelstelling te verkrijgen, moeten 
worden vermeden. Daarom moet bij de 
vaststelling van de doelstellingen voor 
2012 rekening worden gehouden met de 
toekomstige autonome ontwikkeling van 
de massaverhoging van voertuigen die op 
de EU-markt worden verkocht. Ten slotte 
moet de differentiëring van de 
doelstellingen emissiebeperkingen voor 
alle categorieën voertuigen aanmoedigen, 
waarbij moet worden onderkend dat voor 
zwaardere auto's ook grotere 
emissiereducties kunnen worden 
vastgesteld.

worden vermeden. Daarom moet bij de 
vaststelling van de doelstellingen voor 
2012 rekening worden gehouden met de 
toekomstige autonome ontwikkeling van 
de massaverhoging en de toekomstige 
autonome ontwikkeling van de 
voetafdrukverhoging van voertuigen die 
op de EU-markt worden verkocht. Ten 
slotte moet de differentiëring van de 
doelstellingen emissiebeperkingen voor 
alle categorieën voertuigen aanmoedigen, 
waarbij moet worden onderkend dat voor 
zwaardere auto's ook grotere 
emissiereducties kunnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. 
The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.

Amendement 21
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

parameter van auto's moeten in ieder geval 
gegevens worden verzameld om de 
nutsgerichte benadering op langere termijn 
gemakkelijker te kunnen beoordelen. Bij 
het vaststellen van de doelstellingen moet 
rekening worden gehouden met de 
verwachte ontwikkeling van de massa en 
de voetafdruk van nieuwe auto's tot 2012. 
Eventuele ongewenste tendensen om de 
massa of de voetafdruk te verhogen om zo 
een minder strenge CO2-
reductiedoelstelling te verkrijgen, moeten 
worden vermeden. Daarom moet bij de 
vaststelling van de doelstellingen voor 
2012 rekening worden gehouden met de 
toekomstige autonome ontwikkeling van 
de massaverhoging en de toekomstige 
autonome ontwikkeling van de 
voetafdrukverhoging van voertuigen die 
op de EU-markt worden verkocht. Ten 
slotte moet de differentiëring van de 
doelstellingen emissiebeperkingen voor 
alle categorieën voertuigen aanmoedigen, 
waarbij moet worden onderkend dat voor 
zwaardere auto's ook grotere 
emissiereducties kunnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Footprint based standards leave more options open to carmakers for reducing CO2 and do not 
penalise weight reduction as a compliance option.

Amendement 22
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de diversiteit van de automarkt en 
de mogelijkheid om tegemoet te komen 
aan uiteenlopende behoeften van de 

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

consument te behouden, moeten CO2-
doelstelingen voor personenauto's worden 
gedefinieerd op basis van het praktische 
nut van de auto's op lineaire basis. 
Voetafdruk (spoorbreedte maal wielbasis)
is na 2012 de meest geschikte parameter 
om dit nut te beschrijven. Over de 
"voetafdruk"-parameter van auto's moeten 
gegevens worden verzameld om vanaf 
2013 gemiddelde doelstellingen te 
differentiëren. Bij het vaststellen van de 
doelstellingen moet rekening worden 
gehouden met de verwachte ontwikkeling 
van de massa van nieuwe auto's tot 2012. 
Eventuele ongewenste tendensen om de 
massa te verhogen om zo een minder 
strenge CO2-reductiedoelstelling te 
verkrijgen, moeten worden vermeden. 
Daarom moet bij de vaststelling van de 
doelstellingen voor 2012 rekening worden 
gehouden met de toekomstige autonome 
ontwikkeling van de massaverhoging van 
voertuigen die op de EU-markt worden 
verkocht. Ten slotte moet de differentiëring 
van de doelstellingen emissiebeperkingen 
voor alle categorieën voertuigen 
aanmoedigen, waarbij moet worden 
onderkend dat voor zwaardere auto's ook 
grotere emissiereducties kunnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Data on the footprint will be available as of 2010 and it should be used for differentiating 
average target beyond 2012.
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Amendement 23
Kurt Joachim Lauk

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Om de diversiteit van de automarkt en 
de mogelijkheid om tegemoet te komen 
aan uiteenlopende behoeften van de 
consument te behouden, moeten CO2-
doelstelingen voor personenauto's worden 
gedefinieerd op basis van het praktische 
nut van de auto's op lineaire basis. Massa is 
de meest geschikte parameter om dit nut te 
beschrijven omdat gegevens over de massa 
van voertuigen vrij beschikbaar zijn en 
omdat er een duidelijk verband bestaat 
tussen massa en emissies. Dit zou derhalve 
resulteren in meer realistische en 
concurrentieneutrale doelstellingen. Over 
de "voetafdruk" van auto's (spoorbreedte 
maal wielbasis), een alternatieve parameter 
om het nut van een auto te beschrijven, 
moeten echter ook gegevens worden 
verzameld om de nutsgerichte benadering 
op langere termijn gemakkelijker te kunnen 
beoordelen. Bij het vaststellen van de 
doelstellingen moet rekening worden 
gehouden met de verwachte ontwikkeling 
van de massa van nieuwe auto's tot 2015. 
Eventuele ongewenste tendensen om de 
massa te verhogen om zo een minder 
strenge CO2-reductiedoelstelling te 
verkrijgen, moeten worden vermeden. 
Daarom moet bij de vaststelling van de 
doelstellingen voor 2015 rekening worden 
gehouden met de toekomstige autonome 
ontwikkeling van de massaverhoging van 
voertuigen die op de EU-markt worden 
verkocht. Ten slotte moet de differentiëring 
van de doelstellingen emissiebeperkingen 
voor alle categorieën voertuigen 
aanmoedigen, waarbij moet worden 
onderkend dat voor zwaardere auto's ook 
grotere emissiereducties kunnen worden 
vastgesteld.
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Or. de

Motivering

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date would 
be at odds with economic realities.

Amendement 24
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Het doel van deze verordening is de 
auto-industrie te stimuleren om in nieuwe 
technologieën te investeren. De 
verordening moedigt actief eco-innovatie 
aan en houdt rekening met toekomstige 
technologische ontwikkelingen. De 
ontwikkeling van hybride en elektrische 
auto's dient in het bijzonder te worden 
beorderd, aangezien zij significant minder 
emissies veroorzaken dan traditionele 
personenauto's. Op die manier wordt de 
concurrentiekracht van de Europese 
industrie vergroot en worden meer jobs van 
hoge kwaliteit gecreëerd.

Or. fi

Amendement 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het doel van deze verordening is de 
auto-industrie te stimuleren om in nieuwe 
technologieën te investeren. De 
verordening moedigt actief eco-innovatie 

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

aan en houdt rekening met toekomstige 
technologische ontwikkelingen. Op die 
manier wordt de concurrentiekracht van de 
Europese industrie vergroot en worden 
meer jobs van hoge kwaliteit gecreëerd. De 
Commissie zou kunnen onderzoeken of 
het mogelijk is om bij de herziening van 
de testprocedures overeenkomstig artikel 
14, lid 3, van verordening (EG) nr. 
715/2007 innoverende milieumaatregelen 
te introduceren, rekening houdend met 
technische en economische aspecten.

Or. en

Amendement 26
Martin Callanan, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Gezien de zeer hoge onderzoek-, 
ontwikkelings- en productiekosten per 
eenheid van de vroege generaties 
technologieën voor zeer koolstofarme 
voertuigen die na de inwerkingtreding van 
deze verordening op de markt zullen 
worden gebracht, bevat de verordening
ook specifieke bepalingen van voorlopige 
aard om de invoering op de Europese 
markt van ultra koolstofarme voertuigen 
in de eerste stadia van hun 
commercialisering te bespoedigen.

Or. en
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Amendement 27
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13a) Om zijn 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
halen, dient de Europese Unie te streven 
naar het tot stand brengen van CO2-vrije 
mobiliteit in de nabije toekomst. 
Autoconstructeurs dienen te streven naar 
personenauto's met een nulemissie tegen 
2050.

Or. en

Motivering

Only with clear, ambitious long-term targets will the EU become/remain a world leader in clean 
car technologies.

Amendement 28
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13a) Het gebruik van alternatieve 
brandstoffen kan op een 'well-to-wheels'-
basis significante CO2-reducties 
opleveren. Deze verordening bevat 
daarom specifieke bepalingen gericht op 
het bevorderen van een grootschaliger 
gebruik van met alternatieve brandstoffen 
aangedreven voertuigen op de Europese 
markt.

Or. en
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Motivering

Development of vehicles that may use alternative fuels should be promoted. As alternative fuels 
offer the potential to significant reduce CO2 emissions on a well to wheels basis, the vehicle fleet 
should be adapted to enable the use of these fuels.

Amendement 29
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13a) In de wetenschap dat 
biobrandstoffen op een 'well-to-wheels'-
basis significante CO2-reducties kunnen 
opleveren en dat fabrikanten voertuigen 
zouden kunnen aanbieden die zowel op 
traditionele, als op alternatieve 
brandstoffen kunnen rijden om de 
overstap op deze brandstoffen met een 
lagere CO2-uitstoot mogelijk te maken, 
bevat deze verordening specifieke 
bepalingen gericht op het bevorderen van 
een grootschaliger gebruik van met de 
flex-fuel ethanol aangedreven voertuigen 
op de Europese markt.

Or. en

Motivering

Fuel suppliers have the tendency to not provide infrastructure for biofuels until there is an 
adequate demand for the fuel. Flex fuel technology, with the possibility to automatically drive on 
a combination of petrol and biofuels is a way to open the market for biofuels. Together with the 
upcoming sustainability criteria for biofuels and more efficient vehicle technology   this is one of 
several ways to reduce CO2 emissions.
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Amendement 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de wetenschap dat biobrandstoffen op 
een 'well-to-wheels'-basis significante 
CO2-reducties kunnen opleveren en dat 
fabrikanten voertuigen zouden kunnen 
aanbieden die zowel op traditionele, als op 
alternatieve brandstoffen kunnen rijden 
om de overstap op deze brandstoffen met 
een lagere CO2-uitstoot mogelijk te 
maken, bevat deze verordening specifieke 
bepalingen gericht op het bevorderen van 
een grootschaliger gebruik van met 
alternatieve brandstoffen aangedreven 
voertuigen op de Europese markt.

Or. en

Motivering

Fuel suppliers are not likely to provide a full refuelling network until there is adequate demand 
for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology into 
alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on combinations of 
petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions these vehicles for the 
duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. As these biofuels become 
more widely available, this could contribute to a very significant reduction in CO2 emissions 
from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is currently putting in placing criteria 
for biofuels to ensure their sustainability.

Amendement 31
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13a) In de wetenschap dat 
biobrandstoffen op een 'well-to-wheels'-
basis significante CO2-reducties kunnen 
opleveren en dat fabrikanten voertuigen 
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zouden kunnen aanbieden die zowel op 
traditionele, als op alternatieve 
brandstoffen kunnen rijden om de 
overstap op deze brandstoffen met een 
lagere CO2-uitstoot mogelijk te maken, 
bevat deze verordening specifieke 
bepalingen gericht op het bevorderen van 
een grootschaliger gebruik van met 
alternatieve brandstoffen aangedreven 
voertuigen op de Europese markt.

Or. en

Motivering

The emissions target does not make any difference between fossil CO2 and biologic CO2. If the 
scope of the legislation is to decrease the anthropogenic contribution of CO2 to the atmosphere, 
the aim should be to find alternatives to fossil fuel. The easiest way for the manufacturers to 
fulfil the proposed legislation is to changeover to diesel engines. But the legislation should also 
keep the door open to alternative fuel solutions, that today might have difficulties to live up the 
legislation in spite of the fact that they provide a CO2 reduction on a well-to-wheel-basis.

Amendement 32
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13a) In de wetenschap dat 
biobrandstoffen op een 'well-to-wheels'-
basis significante CO2-reducties kunnen 
opleveren en dat fabrikanten op de 
overstap op deze brandstoffen met een 
lagere CO2-uitstoot kunnen inspelen door 
voertuigen aan te aanbieden die zowel op 
traditionele, als op alternatieve 
brandstoffen kunnen rijden, bevat deze 
verordening bepalingen gericht op het 
bevorderen van de verkoop van met flex-
fuel aangedreven voertuigen op de 
Europese markt.

Or. de
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Motivering

The oil industry will only set up a full network of filling stations offering new fuels if there is 
adequate demand. In order to overcome this problem, automobile manufacturers are fitting their 
vehicles with a technology which enables engines to run on any combination of petrol and 
biofuel - a sensor automatically recognises the nature of the fuel mixture. As a result, the 
vehicles in question can run on biofuels throughout the duration of their useful lives (roughly 12 
years), which may lead to significant reductions in CO2 emissions.

Amendement 33
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voertuigen voor bijzondere 
doeleinden, waarvoor specifieke 
typegoedkeuringsvereisten gelden, 
inclusief voertuigen voor commercieel 
gebruik die specifiek gebouwd zijn om 
rolstoelgebruik in het voertuig mogelijk te 
maken overeenkomstig het 
communautaire beleid dat erop gericht is 
hulp te bieden aan gehandicapten, moeten 
van de werkingssfeer van deze 
verordening worden uitgesloten.

Schrappen

Or. de

Motivering

The regulation lays down an average target to be met by manufacturers, rather than a 
mandatory standard with which new vehicles must comply, as in the case of the euro-norms. A 
derogation for special-purpose vehicles, as laid down in connection with the euro-norms, is 
superfluous in this regulation, since these vehicles' higher CO2 emissions can be offset against 
normal vehicles' lower emissions. 



AM\728751NL.doc 23/198 PE407.904v01-00

NL

Amendement 34
Martin Callanan, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voertuigen voor bijzondere 
doeleinden, waarvoor specifieke 
typegoedkeuringsvereisten gelden, 
inclusief voertuigen voor commercieel 
gebruik die specifiek gebouwd zijn om 
rolstoelgebruik in het voertuig mogelijk te 
maken overeenkomstig het communautaire 
beleid dat erop gericht is hulp te bieden aan 
gehandicapten, moeten van de 
werkingssfeer van deze verordening 
worden uitgesloten.

(16) Voertuigen voor bijzondere 
doeleinden, waarvoor specifieke 
typegoedkeuringsvereisten gelden, of
voertuigen voor commercieel gebruik die 
specifiek gebouwd zijn om rolstoelgebruik 
in het voertuig mogelijk te maken 
overeenkomstig het communautaire beleid 
dat erop gericht is hulp te bieden aan 
gehandicapten, moeten van de 
werkingssfeer van deze verordening 
worden uitgesloten.

Or. en

Motivering

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to be 
excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities policy 
to help disabled persons.

Amendement 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18a) Om de marktpenetratie van 
voertuigen met nul- of zeer lage emissies 
te bevorderen, dient tot en met 2015 elk 
nieuw geregistreerd voertuig van deze 
types bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies drie, 
respectievelijk anderhalf keer te worden 
meegeteld.
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Or. de

Motivering

An innovation bonus must be offered for particularly innovative vehicles which produce very low 
or no CO2 emissions, so that these vehicles come on to the market more quickly.

Amendement 36
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) In Richtlijn 2007/46/EG is bepaald dat 
constructeurs voor elke nieuwe 
personenauto een certificaat van 
overeenstemming moeten afgeven en dat 
de lidstaten alleen toestemming mogen 
geven voor de registratie en het in het 
verkeer brengen van een nieuwe 
personenauto als voor die auto een geldig 
certificaat van overeenstemming is 
afgegeven. De door de lidstaten 
verzamelde gegevens moeten 
overeenstemmen met die op het certificaat 
van overeenstemming dat door de 
constructeur voor de personenauto in 
kwestie is afgegeven en dienen alleen op 
deze referentie te stoelen. Indien de 
lidstaten om gerechtvaardigde redenen 
geen gebruik maken van het certificaat 
van overeenstemming om het proces van 
registratie en in het verkeer brengen van 
een nieuw personenvoertuig af te ronden, 
dienen ze de nodige maatregelen te nemen 
om voor voldoende nauwkeurigheid bij 
het toezicht te zorgen. Er dient een 
gemeenschappelijke Europese standaard 
databank voor gegevens van de 
certificaten van overeenstemming te zijn.  
Deze dient te worden gebruikt als enige 
referentie om de lidstaten in staat te 
stellen hun registratiegegevens beter te 
bewaren bij een nieuwe registratie van 
voertuigen.  De Commissie dient ervoor te 
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zorgen dat de lidstaten gebruik maken van 
elektronische netwerken, zoals in het 
REGNET-project, die resulteren in een 
verdere stroomlijning van de uitwisseling 
van registratiegegevens, zoals die 
betreffende CO2-emissies, met het oog op 
een nauwkeurig toezicht.  Om de 
constructeurs in staat te stellen op 
marktontwikkelingen in te spelen, dient de 
Commissie daarnaast elke constructeur 
uiterlijk op 30 augustus van elk 
toezichtjaar  een voorlopig 
toezichtsrapport met betrekking tot het 
lopende jaar te doen toekomen.

Or. en

Motivering

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process).
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established.
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes to 
their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will be 
and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

Amendement 37
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

overeenstemmen met die op het certificaat 
van overeenstemming dat door de 
constructeur voor de personenauto in 
kwestie is afgegeven en dienen alleen op 
deze referentie te stoelen. Indien de 
lidstaten om gerechtvaardigde redenen 
geen gebruik maken van het certificaat 
van overeenstemming om het proces van 
registratie en in het verkeer brengen van 
een nieuw personenvoertuig af te ronden, 
dienen ze de nodige maatregelen te nemen 
om voor voldoende nauwkeurigheid bij 
het toezicht te zorgen. Er dient een 
gemeenschappelijke Europese standaard 
databank voor gegevens van de 
certificaten van overeenstemming te zijn. 
Deze dient te worden gebruikt als enige 
referentie om de lidstaten in staat te 
stellen hun registratiegegevens beter te 
bewaren bij een nieuwe registratie van 
voertuigen. De Commissie dient ervoor te 
zorgen dat de lidstaten gebruik maken van 
elektronische netwerken, zoals in het 
REGNET-project, die resulteren in een 
verdere stroomlijning van de uitwisseling 
van registratiegegevens, zoals die 
betreffende CO2-emissies, met het oog op 
een nauwkeurig toezicht. Om de 
constructeurs in staat te stellen op 
marktontwikkelingen in te spelen, dient de 
Commissie daarnaast elke constructeur 
uiterlijk op 30 augustus van elk 
toezichtjaar  een voorlopig 
toezichtsrapport met betrekking tot het 
lopende jaar te doen toekomen.

Or. en

Motivering

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process).
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established.
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes to 
their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will be 
and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.
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Amendement 38
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Of de constructeurs de doelstellingen 
van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld. 
Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit 
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2012 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 
doelstelling na te leven. De bijdrage moet 
vergelijkbaar zijn met de bijdragen die in 
het kader van de Europese regeling voor 
emissiehandel (ETS) voor 
industriesectoren zijn vastgesteld. De 
bijdragen voor overtollige emissies vloeien 
terug naar de begroting van de Europese 
Unie.

Or. pl

Motivering

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the premiums in 
other sectors. The EUR 95 per gram premium in 2015 (equivalent to EUR 475/tonne) provided 
for in the proposal is in fact almost five times as high as the EUR 100/tonne premium provided 
for under the ETS.



PE407.904v01-00 28/198 AM\728751NL.doc

NL

Amendement 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Of de constructeurs de doelstellingen 
van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld. 
Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit 
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2012 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 
doelstelling na te leven. De bijdrage moet 
toenemen met de tijd. Om voldoende 
stimulansen te geven voor maatregelen om 
de specifieke CO2-emissies van 
personenauto's te beperken, maar er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de sanctie 
evenredig is in vergelijking met de CO2-
emissies van andere sectoren en coherent 
met andere instrumenten voor het 
reduceren van CO2-emissies, dient de 
bijdrage gebaseerd te zijn op het in het 
kader van de Europese regeling voor 
emissiehandel te betalen bedrag. 

Or. de

Amendement 40
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Of de constructeurs de doelstellingen 
van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld. 

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

Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit 
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2012 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 
doelstelling na te leven. De bijdrage dient 
vergelijkbaar te zijn met de bijdrage die in 
andere sectoren wordt betaald in het 
kader van de EU-regeling voor de handel 
in emissierechten. De bijdragen voor 
overtollige emissies vloeien terug naar de 
begroting van de Europese Unie.

Or. es

Motivering

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, or, 
by comparison with other sectors under the European emissions  trading scheme, EUR/t 20 to 
40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of energy-
efficient transport to the tune of EUR/t 20.

Amendement 41
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Of de constructeurs de doelstellingen 
van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld. 
Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit 
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2012 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 

(22) Of de constructeurs de doelstellingen 
van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld. 
Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit 
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2015 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 
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doelstelling na te leven. De bijdrage moet 
toenemen met de tijd. Om voldoende 
stimulansen te geven voor maatregelen om 
de specifieke CO2-emissies van 
personenauto's te beperken, moet de 
bijdrage een weerspiegeling zijn van de 
technologische kosten. De bijdragen voor 
overtollige emissies vloeien terug naar de 
begroting van de Europese Unie.

doelstelling na te leven. De bijdrage moet 
toenemen met de tijd. Om voldoende 
stimulansen te geven voor maatregelen om 
de specifieke CO2-emissies van 
personenauto's te beperken, moet de 
bijdrage een weerspiegeling zijn van de 
technologische kosten. De bijdragen voor 
overtollige emissies worden herverdeeld 
aan constructeurs of, in het geval een 
groep, de groepsbeheerder, met 
gemiddelde specifieke CO2-emissies onder 
het doel, evenredig aan de geschatte totale 
besparingen. 

Or. en

Motivering

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  Revenue 
raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to manufacturers of 
lower emission cars, many of which are working with lower profit margins as a result of 
following a more environmentally beneficial strategy.

Amendement 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de specifieke CO2-emissies van 
personenauto's te beperken, moet de 
bijdrage een realistische en billijke 
weerspiegeling zijn van de technologische 
kosten. De bijdragen voor overtollige 
emissies vloeien terug naar de begroting 
van de Europese Unie en worden gebruikt 
voor opvoering van de steun aan 
activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie ter beperking van de CO2-
uitstoot van motorvoertuigen.

Or. en

Amendement 43
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 44
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

There must only be a phasing-in period. The phasing-in period will give manufacturers the 
flexibility they need to adjust to the target for average specific CO2 emissions by the new-car 
fleet. Should manufacturers be unable to meet the target as from 2012 they should pay € 95 per 
gram of excess emissions.

Amendement 45
Kurt Joachim Lauk

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld. 
Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit 
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2015 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 
doelstelling na te leven. De bijdrage moet 
toenemen met de tijd. Om voldoende 
stimulansen te geven voor maatregelen om 
de specifieke CO2-emissies van 
personenauto's te beperken, moet de 
bijdrage een weerspiegeling zijn van de 
technologische kosten. De bijdragen voor 
overtollige emissies vloeien terug naar de 
begroting van de Europese Unie.

Or. de

Motivering

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date would 
be at odds with economic realities.

Amendement 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Of de constructeurs de doelstellingen 
van deze verordening naleven, moet op 
communautair niveau worden beoordeeld. 
Constructeurs met hogere gemiddelde 
specifieke CO2-emissies dan die welke uit 
hoofde van deze verordening zijn 
toegestaan, moeten vanaf 2012 voor elk 
kalenderjaar een bijdrage voor overtollige 
emissies betalen. De bijdrage moet in 
verhouding staan tot de mate waarin de 
constructeurs hebben nagelaten de 

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

doelstelling na te leven. De bijdrage dient 
vergelijkbaar te zijn met de bijdrage die in 
andere sectoren wordt betaald in het 
kader van de Europese regeling voor 
emissiehandel (ETS). De bijdragen voor 
overtollige emissies vloeien terug naar de 
begroting van de Europese Unie.

Or. it

Motivering

The proposed excess emissions premiums are unjustifiably disproportionate to those provided 
for in other sectors. The EUR 95/g premium (equivalent to EUR 475/t) provided for in the 
proposal is in fact almost five times as high as the EUR 100/t premium provided for under the 
ETS.

Amendement 47
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In order to be effectively ensuring compliance with the EU average target, the premium should 
be higher than the technological costs.

Amendement 48
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

The penalties of the cars not meeting the environmental should contribute to the development of 
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sustainable transport methods.

Amendement 49
Guido Sacconi

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Belastingmaatregelen zijn een 
nuttig instrument en de lidstaten worden 
derhalve verzocht stimulansen te creëren 
voor de aanschaf van voertuigen met lage 
emissie; de Raad wordt in dit verband 
verzocht goedkeuring te hechten aan het 
voorstel voor een richtlijn inzake aan 
personenvoertuigen gerelateerde 
belastingen.

Or. it

Motivering

In states where tax breaks are available for low-emissions cars, there has been a considerable 
increase in sales of more environment-friendly vehicles. Furthermore, the Council is asked to 
adopt the proposal for a directive harmonising such taxes (COM(2005)0261).

Amendement 50
Guido Sacconi

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) De herziene richtlijn 1999/94/EG 
dient te waarborgen dat de consument 
voor elk personenvoertuig duidelijke 
gegevens betreffende het 
brandstofverbruik en de CO2-emissies 
krijgt, teneinde hem in staat te stellen met 
verstand van zaken een beslissing te 
nemen.
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Or. it

Motivering

The promotional materials used when marketing a new passenger car must include fuel-
consumption and specific CO2-emissions data for the model to which they refer.

Amendement 51
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Gezien het feit dat het reduceren 
van CO2-emissies van 
personenvoertuigen aanpassingen aan de 
infrastructuur vereist om het gebruik van 
op verschillende wijzen (elektriciteit, 
waterstof, biobrandstoffen, enz.) 
aangedreven voertuigen mogelijk te 
maken, dienen hiervoor financiële 
middelen van de Structuur- en de 
landbouwfondsen te worden gereserveerd.

Or. en

Motivering

To be viable economically, new clean technologies (hydrogen, electrical vehicles, etc.) will need 
a mass-market. Car manufacturers are investing heavily in such technologies. Yet consumers 
will only buy such vehicles if the infrastructure is in place. The EU actions in this field should 
therefore be coherent and encompass support for the infrastructure needed to achieve the set 
targets.
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Amendement 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Het bestaande Europese 
typegoedkeuringssysteem bestrijkt niet 
alle technische opties die beschikbaar zijn 
voor verbeteringen op het gebied van de 
CO2-uitstoot. Daarom moet er een 
beoordelingsprocedure worden vastgesteld 
met voorschriften voor de beoordeling van 
het CO2-reductiepotentieel dat aan de 
toepassing van technische maatregelen 
("eco-innovaties") wordt toegekend. Die 
technische maatregelen worden bij de 
behandeling overeenkomstig verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de bijbehorende 
uitvoeringsbepalingen niet of niet 
voldoende in aanmerking genomen. 
Goedkeuring van "eco-innovaties" moet 
worden gebruikt als middel om de 
constructeurs extra prikkels te geven, 
door die verbeteringen aan te rekenen bij 
het halen van hun specifieke CO2-
reductiedoelstellingen.

Or. en

Motivering

Due to the importance of eco-innovations, a recital is required for those CO2-emissions 
reducing innovations that further improve CO2 performance beyond the additional measures 
mentioned in Article 1 and which do not show in the test cycle. These eco-innovations can 
deliver a substantial contribution to the environment, the driver and European society as a 
whole.
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Amendement 53
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp, doel en doelstellingen
In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene doelstelling van een 
vermindering van de CO2-emissies 
binnen de EU ook in de vervoerssector te 
bereiken. In de verordening wordt, voor 
nieuwe voertuigen, een gemiddelde CO2-
emissie van 120 g/km vastgesteld, welke 
met ingang van 1 januari 2012 van kracht 
moet worden. In de verordening is 
vastgesteld dat, door verbeteringen van de 
motortechnologie, de CO2-emissies van 
nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 130 g/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan. Deze verordening zal worden 
aangevuld met maatregelen om een extra 
verlaging van de CO2-emissies met 
10 g/km te bewerkstelligen, in het kader 
van de geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap. De verordening bevat ook 
doelstellingen, voor nieuwe auto's, voor 
gemiddelde emissies van ten hoogste 80 g 
CO2/km met ingang van 1 januari 2020 
en 60 g CO2/km met ingang van 1 januari 
2025, met een indicatieve doelstelling van 
110 g CO2/km met ingang van 1 januari 
2017.

Or. en

Motivering

Ook de automobielsector moet worden onderworpen aan doelstellingen betreffende de beperking 
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van de totale CO2-emissies. An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 
g CO2/km as from 2025 is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing 
the CO2 emissions from cars.

Amendement 54
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, 
de CO2-emissies van nieuwe 
personenauto's moeten worden beperkt tot 
130 g/km, gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van 
de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

1 bis. De individuele doelstelling moet in 
2012 door ten minste 25% van alle nieuwe 
auto's, in 2013 door ten minste 50% van 
alle nieuwe auto's, in 2014 door ten 
minste 75% van alle nieuwe auto's en in 
2015 door alle nieuwe auto's worden 
gehaald.  Om de via de 
berekeningsformule vast te stellen 
individuele CO2-emissiedoelstellingen 
voor alle nieuwe auto's in 2015 te halen, 
zullen dienovereenkomstige verbeteringen 
van de voertuigtechnologie nodig zijn.

1 ter. In het kader van de geïntegreerde 
benadering van de Gemeenschap worden 
bij deze verordening aanvullende 
maatregelen ingevoerd corresponderend 
met ten minste 10 g CO2/km.
1 quater. De CO2-emissiewaarden worden 
overeenkomstig verordening 2007/715/EG 
en de uitvoeringsvoorschriften hiervan 
gemeten.  Aanvullende bewezen 
maatregelen van de constructeurs en hun 
toeleveranciers die tot verdere reducties 
van broeikasgasemissies leiden, worden 
volgens artikel 6 en Bijlage III bij de 
eisen aan de voertuigtechnologie in 
aanmerking genomen.
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Or. de

Motivering

The rigid focus on measurements under the existing assessment procedure and the restriction of 
the impact of additional measures to 10 g CO2/km reduce the scope for technological 
development and offer no incentives to devise efficient eco-innovations.  The car fleet should be 
considered as a whole in order to achieve the greatest possible technological advances.  
Constant changes to the assessment procedure offer no effective solution.  For that reason, 
offsetting pursuant to Article 6 of and Annex IIa to this regulation should be possible.

Amendement 55
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km,
gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van 
de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen 
vastgesteld om de goede werking van de 
interne markt te garanderen en de 
algemene doelstelling van een 
vermindering van de CO2-emissies 
binnen de EU ook in de vervoerssector te 
bereiken. In de verordening wordt, voor 
nieuwe personenauto's, de doelstelling
vastgesteld van een gemiddelde emissie 
van 120 g CO2/km met ingang van 1 
januari 2012 en een 
langetermijndoelstelling van 90 g CO2/km 
met ingang van 1 januari 2020, door 
verbeteringen van de motortechnologie, 
gemeten overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan.

Voor lichte bedrijfsvoertuigen wordt in de 
verordening een doelstelling vastgesteld 
van gemiddeld 175 g CO2/km met ingang 
van 1 januari 2012 en van ten hoogste 
160 g CO2/km met ingang van 1 januari 
2015, door verbeteringen van de 
motortechnologie, gemeten 
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overeenkomstig verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan.

Or. en

Motivering

To achieve climate targets and set an ambitious standard for the rest of the world the target 
should be 120 grams C02 per from motor technology only. An ambitious long term target is a 
beneficiary both for industry and climate.  The Commission proposal does not include vans. 
Vans should be included into this regulation because they alone are responsible for 
approximately 2 % of the EU total transport emissions.

Amendement 56
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km,
gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van 
de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene doelstelling van een 
vermindering van de CO2-emissies 
binnen de EU ook in de vervoerssector te 
bereiken. In de verordening wordt, voor 
nieuwe personenauto's, de doelstelling
vastgesteld van een gemiddelde emissie 
van 120 g CO2/km met ingang van 1 
januari 2012 en een 
langetermijndoelstelling van 90 g CO2/km 
met ingang van 1 januari 2020, door 
verbeteringen van de motortechnologie, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan.

Or. en



AM\728751NL.doc 43/198 PE407.904v01-00

NL

Motivering

To achieve EU overall climate targets and set a standard for the rest of the world the target 
should be 120 grams C02  per from motor technology only. An ambitious long term target is for 
beneficiary both for industry and climate.

Amendement 57
Kurt Joachim Lauk

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

2. De doelstelling van 120 g CO2/km moet 
in 2012 door  25% van alle nieuwe auto's, 
in 2013 door 50% van alle nieuwe auto's, 
in 2014 door  75% van alle nieuwe auto's 
en in 2015 door alle nieuwe auto's worden 
gehaald. 

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

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

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

4. In het kader van de geïntegreerde 
benadering van de Gemeenschap zal de
verordening worden aangevuld met alle 
extra maatregelen die aan een reductie 
van de CO2-emissies kunnen bijdragen.
Deze maatregelen corresponderen met ten 
minste 10 g CO2/km.

Or. de
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Motivering

As a rule, the development of new products and models takes five to six years.  In the light of 
these production cycles, a phasing-in period should be introduced in order to take account of 
automobile manufacturers' planning needs. The overriding aim of the regulation should be to 
reduce CO2 emissions from the new car fleets of European automobile manufacturers.  In order 
to take account of technical innovations and manufacturers' individual approaches, the choice of 
the measures taken to achieve the target should be left to manufacturers, without undermining 
existing standards.  Above a minimum value of 10 g CO2/km, the method used to assess the 
contributions made by these measures should be flexible, since, on the one hand, rigid 
assessments would serve to reduce the potential impact of the measures, and, on the other, 
incentives should be created for the further development of such measures. 

Amendement 58
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp, doel en doelstellingen
In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van 
de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen
en de algemene doelstelling van een 
vermindering van de CO2-emissies 
binnen de EU ook in de vervoerssector te 
bereiken. In de verordening wordt, voor 
alle nieuwe auto's, de doelstelling
vastgesteld van een gemiddelde emissie 
van 120 g CO2/km met ingang van 1 
januari 2012, 80 g CO2/km met ingang 
van 1 januari 2020 en 60 g CO2/km met 
ingang van 1 januari 2025, door 
verbeteringen van de motortechnologie, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan.

Or. en
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Motivering

The Commission proposals sets the average CO2 emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in vehicle motor technology plus additional measures 
corresponding to 10 g/km. This amendment introduces 120 g by means of vehicle technology 
measures alone. Not only is the necessary technology available but the target of 120 g CO2/km 
has already been delayed twice. There is therefore no reason to further postpone implementation 
of that target. A long term target is necessary to counter the steadily growing emissions from 
cars and will create certainty for the car industry when planning their R & D schedule. 

Amendement 59
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp, doel en doelstellingen
In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de EU-doelstelling van een gemiddelde 
CO2-emissie van 120 g/km voor nieuwe 
auto's te bereiken. In de verordening is 
vastgesteld dat, door verbeteringen van de 
motortechnologie, de CO2-emissies van 
nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 120 g/km in 2012 en dat door 
verdere reducties een gemiddelde CO2-
emissie van 80 g/km moet worden bereikt 
in 2020 en van 60 g CO2/km in 2025, 
gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen corresponderend met een 
extra verlaging van de CO2-emissies met 
10 g/km tegen 2012, buiten de testcyclus 
voor de typegoedkeuring.

Or. en
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Motivering

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price increase 
over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price was in the 
order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets would save money 
for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further emission reductions is 
necessary to provide investment certainty.

Amendement 60
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp, werkingssfeer en doelstelling
In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene doelstelling van een 
vermindering van de CO2-emissies 
binnen de EU ook in de vervoerssector te 
bereiken. In de verordening is vastgesteld 
dat, door verbeteringen van de 
motortechnologie, de CO2-emissies van 
nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 130 g/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan. Deze verordening zal worden 
aangevuld met maatregelen om een extra 
verlaging van de CO2-emissies met 
10 g/km te bewerkstelligen, om aldus de 
algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor alle nieuwe auto's te bereiken. 

De door verbeteringen van de 
motortechnologie te bereiken doelstelling 
van 130 g/km voor de gemiddelde CO2-
uitstoot, moet in 2012 door ten minste 
70% van alle nieuwe auto's worden 
bereikt, in 2013 door ten minste 80% van 
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alle nieuwe auto's, in 2014 door ten 
minste 90% van alle nieuwe auto's en in 
2015 door alle nieuwe auto's.

Or. de

Motivering

There must only be a phasing-in period. The phasing-in period will give manufacturers the 
flexibility they need to adjust to the target for average specific CO2 emissions by the new-car 
fleet. Should manufacturers be unable to meet the target as from 2012 they should pay € 95 per 
gram of excess emissions.

Amendement 61
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp, doel en doelstellingen
In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km,
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van 
de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km in 
2012, 90 g/km in 2020 en 60 g/km in 2030
voor nieuwe auto's te bereiken, door 
verbeteringen van de motortechnologie,  
gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan.

Or. en
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Motivering

The proposal from the Commission does not include stricter long-term targets for 2020 and 
2030, therefore the reduction of CO2 emissions would stop after 2012. However, long-term 
targets are necessary to give the industry a long-term perspective for the development of more 
fuel-efficient cars and to stimulate innovation. Transport emissions are projected to continue 
increasing if no further actions are implemented. This would undermine the EU’s climate policy.

Amendement 62
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van 
de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 60 g/km voor 
nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 120 g/km vanaf 
2012, 80 g/km vanaf 2020 en 60 g/km 
vanaf 2025, gemeten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan.

Or. en

Motivering

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is possible. In addition, binding long-term targets are needed to give 
car manufacturers the long-term perspective they need.
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Amendement 63
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp, doel en doelstellingen
In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km in 
2012 en dat door verdere reducties een 
gemiddelde CO2-emissie van 80 g/km 
moet worden bereikt, gemeten 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

De Commissie presenteert het Europees 
Parlement en de Raad in 2014 een 
voorstel met middellange- en 
langetermijndoelstellingen op basis van 
een effectbeoordeling.

Or. en
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Amendement 64
Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp, doel en doelstellingen
In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene doelstelling van een 
vermindering van de CO2-emissies 
binnen de EU ook in de vervoerssector te 
bereiken. In de verordening wordt, voor 
alle nieuwe auto's, de doelstelling 
vastgesteld van een gemiddelde CO2-
emissie van 120 g/km, welke met ingang 
van 1 januari 2012 van kracht moet 
worden. In de verordening is vastgesteld 
dat, door verbeteringen van de 
motortechnologie, de CO2-emissies van 
nieuwe personenauto's moeten worden 
beperkt tot 130 g/km, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan. Deze verordening zal worden 
aangevuld met maatregelen om een extra 
verlaging van de CO2-emissies met 
10 g/km te bewerkstelligen, in het kader 
van de geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap. Deze doelstelling wordt 
opnieuw bekeken vóór 1 januari 2020.

Or. en

Amendement 65
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden CO2- In deze verordening worden CO2-
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emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km,
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van 
de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 130 g/km in 
2015 voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening worden deze CO2-emissies 
van nieuwe personenauto's vastgesteld 
door verbeteringen van de 
motortechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan. Deze verordening zal worden 
aangevuld met maatregelen, te weten eco-
innovaties, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

Or. en

Amendement 66
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp en doel Onderwerp, doel en doelstellingen
In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
vermindering van de CO2-emissies 
binnen de EU ook in de vervoerssector te 
bereiken.  In de verordening wordt, voor 
nieuwe auto's, de doelstelling vastgesteld 
van 125 g CO2/km met ingang van 1 
januari 2015, door verbeteringen van de 
motortechnologie, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan. Deze verordening zal worden 
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maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

aangevuld met maatregelen om een extra 
verlaging van de CO2-emissies met 
10 g/km te bewerkstelligen, in het kader 
van de geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.  Bovendien wordt in de 
verordening een gemiddeld niveau van 
CO2-emissies van niet meer dan 80 g 
CO2/kg vastgesteld voor nieuwe auto's 
met ingang van 1 januari 2020.

Or. en

Motivering

Amendment reintroduces the target and timetable agreed by Parliament in October 2007. This 
short term target is environmentally more ambitious than that proposed by the Commission, but 
the timetable gives the industry more time to achieve the objective at least possible cost. The 
medium term (2020) target proposed is more ambitious than that agreed by Parliament. It 
recognises the very much more progressive stance now being taken by the industry and the 
pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Amendement 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van de 
CO2-emissies met 10 g/km te 

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
gemiddelde CO2-emissie van 120 g/km 
voor nieuwe auto's te bereiken. In de 
verordening is vastgesteld dat, door 
verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km in 
2012 en dat door verdere reducties een 
gemiddelde CO2-emissie van 80 g/km 
moet worden bereikt, gemeten 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
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bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen gericht op het bereiken van
een extra verlaging van de CO2-emissies 
met 10 g/km, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

In 2014 presenteert de Commissie, op 
basis van een inventaris en een 
effectbeoordeling van de wetgeving, 
middellange- en 
langetermijndoelstellingen voor nieuwe 
voertuigen die na 2020 worden 
geregistreerd, en ze legt deze ter 
goedkeuring voor aan de Raad en het 
Europees Parlement. Tegelijkertijd 
presenteert de Commissie een voorstel 
voor een alomvattende benadering voor 
het identificeren van alle maatregelen 
voor het reduceren van CO2-emissies, 
teneinde een onderscheid aan te brengen 
tussen aan de motor/het voertuig 
gerelateerde maatregelen en aanvullende 
maatregelen en eco-innovaties.
Er wordt een doelstelling voor 2020 
geformuleerd die, door de geaggregeerde 
effecten van alle relevante maatregelen, 
een reductie van de gemiddelde CO2-
emissies garandeert van ten minste 20% 
ten opzichte van 2008. In dat verband 
houdt de Commissie rekening met de 
mogelijke integratie van het wegvervoer in 
de Europese regeling voor emissiehandel, 
zoals voorgesteld in het kader van de 
herziening van die regeling.
Als basis voor dit voorstel wordt een 
alomvattende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor de automobielindustrie en 
de sectoren hogerop in de keten. Deze 
beoordeling omvat een 
kosten/batenanalyse van alle onderdelen 
van de automarkt, met inachtneming van 
alle relevante technologische innovaties 
gericht op vermindering van de CO2-
emissies.

Bij het vaststellen van een 
langetermijndoelstelling wordt terdege 
rekening gehouden met ontwikkelingen 
op het vlak van internationale 
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overeenkomsten inzake 
klimaatbescherming. 

Or. de

Motivering

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu geben 
ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer sorgfältigen 
Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative Technologien zu 
fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem
a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen,

b) ergänzende Maßnahmen und
c) Öko-Innovationen.
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% entsprechend 
der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im Klimawandel“) 
machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im Zeitraum nach 2012 den 
Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem einbeziehen, sind auch die hiermit 
erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für neue Pkw einzubeziehen.

Amendement 68
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In deze verordening worden CO2-
emissievereisten voor nieuwe 
personenauto's vastgesteld om de goede 
werking van de interne markt te garanderen 
en de algemene EU-doelstelling van een 
vermindering van de CO2-emissies 
binnen de EU ook in de vervoerssector te 
bereiken. In de verordening wordt, voor 
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verbeteringen van de motortechnologie, de 
CO2-emissies van nieuwe personenauto's 
moeten worden beperkt tot 130 g/km, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan. Deze 
verordening zal worden aangevuld met 
maatregelen om een extra verlaging van 
de CO2-emissies met 10 g/km te 
bewerkstelligen, in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de 
Gemeenschap.

nieuwe personenauto's, de doelstelling
vastgesteld van een gemiddelde emissie 
van 120 g CO2/km met ingang van 1 
januari 2012 en een 
langetermijndoelstelling van 80 g CO2/km 
met ingang van 1 januari 2020, door 
verbeteringen van de motortechnologie, 
gemeten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsbepalingen daarvan.

Or. en

Motivering

Emissions from road transport are still rising, undermining emission reductions achieved in 
other sectors in the EU. Deep and urgent cuts are needed if the road sector is to contribute at all 
to the EU’s overall greenhouse gas reductions. Those cuts will not be reached unless stringent 
CO2 emission targets are set for all road vehicles, including passenger cars.

Amendement 69
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – allinea's 1 bis t/m 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In 2014 presenteert de Commissie, op 
basis van een inventaris en een 
effectbeoordeling van de wetgeving, 
middellange- en 
langetermijndoelstellingen voor nieuwe 
voertuigen die na 2020 worden 
geregistreerd, en ze legt deze ter 
goedkeuring voor aan de Raad en het 
Europees Parlement. Tegelijkertijd 
presenteert de Commissie een voorstel 
voor een alomvattende benadering voor 
het identificeren van alle maatregelen 
voor het reduceren van CO2-emissies, 
teneinde een onderscheid aan te brengen 
tussen aan de motor/het voertuig 
gerelateerde maatregelen en aanvullende 
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maatregelen en eco-innovaties.
Er wordt een doelstelling voor 2020 
geformuleerd die, door de geaggregeerde 
effecten van alle relevante maatregelen, 
een reductie van de gemiddelde CO2-
emissies garandeert van ten minste 20% 
ten opzichte van 2008. In dat verband 
houdt de Commissie rekening met de 
mogelijke integratie van het wegvervoer in 
de Europese regeling voor emissiehandel, 
zoals voorgesteld in het kader van de 
herziening van die regeling.
Als basis voor dit voorstel wordt een 
alomvattende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor de automobielindustrie en 
de sectoren hogerop in de keten. Deze 
beoordeling omvat een 
kosten/batenanalyse van alle onderdelen 
van de automarkt, met inachtneming van 
alle relevante technologische innovaties 
gericht op vermindering van de CO2-
emissies. Bij het vaststellen van een 
langetermijndoelstelling wordt terdege 
rekening gehouden met ontwikkelingen 
op het vlak van internationale 
overeenkomsten inzake 
klimaatbescherming. 

Or. de

Motivering

In order to foster technological progress in the automobile sector and to offer automobile 
manufacturers and component suppliers long-term planning and investment security, it makes 
sense, on the basis of a detailed stock-taking and a careful legislative impact assessment, to set 
long-term targets with a view to encouraging the development or forcing through the 
introduction of alternative technologies. The targets should be set promptly by means of a 
legislative procedure under codecision.
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Amendement 70
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In 2014 wordt een doelstelling voor 2020 
vastgesteld die, door de geaggregeerde 
effecten van alle relevante maatregelen, 
een extra reductie van de gemiddelde 
CO2-emissies garandeert van ten minste 
20% ten opzichte van de individuele 
doelstelling voor de periode 2012-2015. 
Daarbij wordt terdege rekening gehouden 
met de ontwikkelingen inzake 
klimaatbescherming op internationaal 
niveau. 

Or. de

Motivering

A reduction of at least 20% is the minimum to be achieved when future targets are set. The 
automobile industry will thus be treated in the same way as other sectors. Should the EU make 
ambitious international pledges, these should be duly taken into account.

Amendement 71
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gemiddelde CO2-emissies van nieuwe 
personenauto's mogen niet hoger zijn dan 
120 g/km in 2012, 114 g/km in 2014, 107 
g/km in 2016, 99 g/km in 2018 en 90 g/km 
in 2020. Deze gemiddelde emissieniveaus 
worden aangepast ter compensatie van de 
inspanningen van autoconstructeurs die 
eco-innovaties toepassen die tot een 
daadwerkelijke reductie van de CO2-
emissies leiden.
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Or. fr

Motivering

In order to ensure that a target of 100-90 g/km can be attained in 2020, it is necessary to lay 
down by law targets to be met in the run-up to that year, as has already been done in the 
proposal for revision of the CAFE standards for passenger cars in the USA. The proposed 
interim targets have been set on the basis of a progressive biennial percentage reduction until 
2020.

Amendement 72
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt bindende jaarlijkse 
gemiddelde CO2-emissies voor nieuwe 
personenauto's vast op basis van een 
bindende lineaire ontwikkeling tussen de 
gemiddelden van 2012, 2020 en 2025.
De differentiëring van het gemiddelde van 
alle voertuigen vanaf 2013 is gebaseerd 
op de voetafdruk van het voertuig en een 
maximale hellingshoek van 40%. De 
maatregelen voor het differentiëren van 
de doelstelling tot 2020, gericht op het 
wijzigen van die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening door 
hem aan te vullen, worden vóór 1 januari 
2012 vastgesteld in overeenstemming met 
de in artikel 12, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Binding annual average pathway should be set between2012, 2020 and 2025 targets. 
Differentiation of the target after 2013 should be based on footprint, which, compared to vehicle 
weight, reflects better the size related utility of a car for a consumer. 
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Amendement 73
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 1, alinea b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beoordeelt regelmatig de 
testcycli die voor het meten van de 
emissies worden gebruikt. Indien blijkt 
dat deze niet langer geëigend zijn of niet 
langer een weerspiegeling van emissies 
onder reële omstandigheden vormen, 
worden ze aangepast om een correcte 
weerspiegeling te vormen van CO2-
emissies die tijdens het rijden op de weg 
worden gegenereerd. De maatregelen die 
bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening te wijzigen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 12, lid 3.

Or. fr

Motivering

On average, the emissions measured in test cycles are 10% to 19% lower than emissions under 
real conditions. For certain models, this difference may attain 40%. There is an urgent need to 
review test cycles in order to provide consumers with reliable information about fuel 
consumption and the associated costs, and to extend the scope of the technical measures used by 
manufacturers to reduce CO2 consumption, such as 'eco-innovations'.

Amendement 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. This Regulation shall apply to motor 
vehicles of category M1 as defined in 
Annex II to Directive 2007/46/EC with a 
reference mass not exceeding 2 610 kg and 
vehicles to which type-approval is 

1. Deze verordening is van toepassing op 
nieuwe motorvoertuigen van categorie M1, 
zoals gedefinieerd in bijlage II bij richtlijn 
2007/46/EG, met een referentiemassa van 
hoogstens 2 610 kg en op voertuigen 
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extended in accordance with Article 2(2) of 
Regulation (EC) No 715/2007 ('passenger 
cars') which are registered in the 
Community for the first time and which 
have not previously been registered outside 
the Community ('new passenger cars').

waarvan de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
verordening (EG) nr. 715/2007 
("personenauto's") die voor het eerst in de 
Gemeenschap worden geregistreerd en niet 
eerder buiten de Gemeenschap zijn 
geregistreerd ("nieuwe personenauto's").

Or. en

Motivering

The addition is needed to clarify the scope of the regulation.

Amendement 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Deze verordening is van toepassing op
personenauto's als bedoeld in lid 3 bis van 
dit artikel en op lichte bedrijfsvoertuigen, 
zoals gedefinieerd in bijlage II bij 
Richtlijn 2007/46/EG.

Or. en

Motivering

De vermelding van een massalimiet van 2.610 kg voor het toepassingsbereik moet worden 
geschrapt, want dit zou tot gevolg hebben dat zeer zware voertuigen van het toepassingsbereik 
van de verordening zouden worden uitgezonderd.
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Amendement 76
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Deze verordening is van toepassing op 
motorvoertuigen van categorie M1 en N1, 
zoals gedefinieerd in bijlage II bij 
Richtlijn 2007/46/EG, op voertuigen 
waarvan de typegoedkeuring is uitgebreid 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 715/2007 
("personenauto's" en "lichte 
bedrijfsvoertuigen"), die voor het eerst in 
de Gemeenschap worden geregistreerd en 
niet eerder buiten de Gemeenschap zijn 
geregistreerd ("nieuwe personenauto's" en 
"nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen").

Or. en

Amendement 77
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze vrijstelling voor ingevoerde auto's opent een achterdeurtje. Importeurs zouden kunnen 
worden aangemoedigd om benzineslurpers eerst buiten de Gemeenschap te registreren om deze 
wetgeving te omzeilen.
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Amendement 78
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 79
Martin Callanan, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is niet van toepassing 
op voertuigen voor speciale doeleinden, 
zoals gedefinieerd in punt 5 van bijlage II 
bij Richtlijn 2007/46/EG.

3. Deze verordening is niet van toepassing 
op voertuigen voor speciale doeleinden, 
zoals gedefinieerd in punt 5 van bijlage II 
bij Richtlijn 2007/46/EG of voertuigen 
voor commercieel gebruik die specifiek 
gebouwd zijn om rolstoelgebruik in het 
voertuig mogelijk te maken, zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
715/2007.

Or. en

Motivering

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to be 
excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities policy 
to help disabled persons.
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Amendement 80
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is niet van toepassing 
op voertuigen voor speciale doeleinden, 
zoals gedefinieerd in punt 5 van bijlage II 
bij Richtlijn 2007/46/EG.

geschrapt

Or. de

Motivering

The regulation lays down an average target to be met by manufacturers, rather than a 
mandatory standard with which new vehicles must comply, as in the case of the euro-norms. A 
derogation for special-purpose vehicles, as laid down in connection with the euro-norms, is 
superfluous in this regulation, since these vehicles' higher CO2 emissions can be offset against 
normal vehicles' lower emissions.

Amendement 81
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is niet van toepassing 
op voertuigen voor speciale doeleinden, 
zoals gedefinieerd in punt 5 van bijlage II 
bij Richtlijn 2007/46/EG.

geschrapt

Or. en

Motivering

Included in ‘special purpose vehicles’ in 2007/46/EC are e.g. ‘Motor Caravans’, ‘Armoured 
vehicles’, ‘Ambulances’, ‘Hearses’ and ‘Wheelchair accessible vehicle’. The exclusion of these 
vehicles from the regulation is not logical and may create a loophole as the definitions, 
especially with the with ambiguous definitions of ‘Motor Caravans’ and ‘Wheelchair accessible 
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vehicles’.

Amendement 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Definitie van personenauto's:
Voor het vervoer van personen ontworpen 
en gebouwde voertuigen met ten hoogste 
acht zitplaatsen, die van de bestuurder 
niet meegerekend.
Het carrosserietype dat betrekking heeft 
op personenauto's, met de volgende code 
overeenkomstig bijlage II, deel C, punt 1 
van richtlijn 2007/46/EG:
- AA Sedan
- AB Hatchback (sedan met een 
derde/vijfde deur (klep) aan de achterzijde 
van het voertuig)
- AC Stationwagen
- AD Coupé
- AE Cabriolet
- AF MPV: Andere motorvoertuigen dan 
die genoemd onder AA tot en met AE. 
Indien dergelijke voertuigen voldoen aan 
de volgende twee voorwaarden:
1) Het aantal zitplaatsen, die van de 
bestuurder niet meegerekend, bedraagt
niet meer dan zes. Een "zitplaats" wordt 
als aanwezig beschouwd indien het 
voertuig met "toegankelijke" 
zitplaatsverankeringen is uitgerust. 
(Onder "toegankelijke 
zitplaatsverankeringen" worden verstaan 
verankeringen die kunnen worden 
gebruikt. Om te voorkomen dat 
verankeringen "toegankelijk" zijn, moet 
de constructuer het gebruik ervan fysiek 
onmogelijk maken, door bijvoorbeeld de 
afdekplaten vast te lassen of door 
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soortgelijke vaste bevestigingen aan te 
brengen die niet met behulp van 
gewoonlijk beschikbaar gereedschap 
kunnen worden verwijderd), en
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
waarbij
P = technisch toelaatbare maximummassa 
in beladen toestand in kg,
M = massa in rijklare toestand in kg 
(referentiemassa),
N = aantal zitplaatsen, die van de 
bestuurder niet meegerekend,
wordt dit voertuig beschouwd als een 
personenauto.

Or. en

Motivering

With this definition of passenger car also heavier versions that can carry some load, but not 
much in relation to the number of seats, will be covered by the legislation.

Amendement 83
Martin Callanan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op "voertuigen die in 
specifieke sociale behoeften moeten 
voorzien".

Or. en

Motivering

The vehicles defined fulfil the needs of dedicated transport functions such as shuttle buses, 
rescue and recovery services. Such vehicles often have a specific vehicle construction (higher, 
wider and heavier bodies) with special gearing and hence slightly higher CO2 emissions. The 
segment volumes of these groups of vehicles are relatively low and the slightly higher CO2 
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emissions are negligible in terms of their overall impact on the CO2 legislation target.

Amendement 84
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) 'voetafdruk': de spoorbreedte van 
een auto vermenigvuldigd met de 
wielbasis zoals vermeld in het certificaat 
van overeenstemming;

Or. en

Amendement 85
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 10 - letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. 
The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.
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Amendement 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "eco-innovatie": een maatregel of 
technologische innovatie die aantoonbaar 
een kwantificeerbare bijdrage aan de 
verlaging van de CO2-emissies levert, 
maar niet is opgenomen of onvoldoende 
in aanmerking is genomen in de definities 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 en 
niet valt onder de in artikel 1 vermelde 
aanvullende maatregelen. Er wordt een 
uitputtende lijst van maatregelen 
opgesteld.

Or. fr

Motivering

These eco-innovations may deliver a contribution to the environment, but they should be limited 
to a defined list.

Amendement 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "eco-innovatie": een maatregel of 
technologische innovatie die aantoonbaar 
een kwantificeerbare bijdrage aan de 
verlaging van de CO2-emissies levert, 
maar niet is opgenomen of onvoldoende 
in aanmerking is genomen in de definities 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 en 
niet valt onder de in artikel 1 vermelde 
aanvullende maatregelen.

Or. en
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Motivering

A definition is required for those CO2 emission reducing innovations that further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in Article 1 and which do not show in 
the test cycle. These eco-innovations can deliver a substantial contribution to the environment, 
the driver and European society as a whole.

Amendement 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "eco-innovaties": alle door 
autoconstructeurs en -leveranciers 
genomen maatregelen die aantoonbaar 
een kwantificeerbare bijdrage leveren aan 
de verlaging van de broeikasgasemissies, 
met name CO2, en niet vallen onder de 
testprocedure overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007.

Or. en

Motivering

All technological possibilities should be used and taken into account so that there is a 
sufficiently large incentive for manufacturers to introduce ecological innovations. Encouraging 
innovations to further reduce carbon emissions, going beyond the additional measures under 
Article 1, will not only help to preserve the environment but also promote R&D in Europe, 
increase the competitiveness of the European automobile industry, create high-value jobs and 
bring about further technological developments .

Amendement 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) 'nulemissievoertuig" of "ZEV": 
met betrekking tot een personenauto, een 
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voertuig dat bij stilstand of in bedrijf geen 
CO2-emissies produceert.

Or. en

Motivering

There must be an innovation bonus for particularly innovative vehicles which produce no CO2
emissions, so that they come onto the market more quickly.

Amendement 90
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "specifieke-emissiegrens": met 
betrekking tot elke in de Gemeenschap 
geregistreerde personenauto, de voor deze 
auto toegestane specifieke emissies van 
CO2.

Or. en

Amendement 91
Martin Callanan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) "voertuig dat in een specifieke 
sociale behoefte moet voorzien": een 
voertuig van de categorie M1 dat:
(i) een voertuig voor bijzondere 
gebruiksdoeleinden is in de zin van 
Richtlijn 2007/46/EG met een 
referentiemassa van meer dan 2000 kg, 
dan wel 
(ii) een voertuig is met een 
referentiemassa van meer dan 2000 kg en 



PE407.904v01-00 70/198 AM\728751NL.doc

NL

ontworpen voor vervoer van zeven of meer 
inzittenden inclusief de chauffeur, met 
uitzondering van voertuigen van de 
categorie M1G zoals bedoeld in Richtlijn 
2007/46/EG, dan wel
een voertuig is met een referentiemassa 
van meer dan 1760 kg dat speciaal is 
gebouwd voor handelsdoeleinden en dat 
voor rolstoelgebruik binnen het voertuig 
is ingericht;

Or. en

Motivering

The vehicles defined fulfil the needs of dedicated transport functions such as shuttle buses, 
rescue and recovery services. Such vehicles often have a specific vehicle construction (higher, 
wider or heavier bodies) with special gearing and hence slightly higher CO2 emissions. The 
segment volumes of these groups of vehicles are relatively low and the slightly higher CO2 
emissions are negligible in terms of their overall impact on the CO2 legislation target.

Amendement 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) "laagemissievoertuig": een 
voertuig met een niveau van CO2-emissie 
van lager dan 50 g/km.

Or. de

Motivering

There must be an innovation bonus for particularly innovative vehicles which produce very low 
levels of CO2 emissions, so that these vehicles come on to the market more quickly.

Amendement 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, 
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Christa Klaß, Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "eco-innovatie": een 
technologische innovatie die aantoonbaar 
en los van het rijgedrag een 
kwantificeerbare bijdrage aan de 
verlaging van de CO2-emissies levert, 
maar niet is opgenomen of onvoldoende 
in aanmerking is genomen in de nieuwe 
Europese testcyclus van Verordening 
(EG) nr. 715/2007 en niet valt onder de in 
artikel 1 vermelde aanvullende
maatregelen. 

Or. de

Motivering

The aim of this amendment is to promote innovations designed to reduce CO2 emissions which 
improve CO2 efficiency more than the additional measures referred to in Article 1. These eco-
innovations can make a contribution to the environment, to drivers and to European society. In 
addition, it seeks to foster the competitiveness and creativity of the European automobile 
industry and create highly-skilled R&D jobs in that industry and to offer incentives for greater 
eco-investment on the world market.

Amendement 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voertuig dat op alternatieve 
brandstof rijdt": een voertuig zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan.

Or. en
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Motivering

The Euro V Regulation already describes alternative fuel vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Amendement 95
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "nulemissievoertuig" of "ZEV": 
met betrekking tot een personenauto, een 
voertuig dat bij stilstand of in bedrijf geen 
CO2-emissies produceert.

Or. en

Motivering

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years and 
many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on the 
market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these vehicles.

Amendement 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. 
The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.

Amendement 97
Chris Davies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important means of 
reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'

Amendement 98
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "brandstofverbruikmeter": een 
boordmeter die permanent het 
brandstofverbuik (in l/100 km) weergeeft, 
die duidelijk zichtbaar moet zijn voor de 
bestuurder en niet kan worden 
uitgeschakeld.
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Or. en

Motivering

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and the 
emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close this 
discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This can 
encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in real 
life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, reduction of 
NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and powertrain.

Amendement 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "ultra koolstofarm voertuig": een 
voertuig dat minder dan 50 gram CO2 per 
kilometer uitstoot, gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
715/2007 en op het certificaat van 
overeenstemming vermeld als de CO2-
massa-emissie (gemengd).

Or. en

Motivering

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In de eerste productiefase leveren deze technieken zeer 
aanzienlijke meerkosten op en de voertuigen zullen in vrij kleine series beschikbaar zijn. Om 
aanhoudende investeringen met het oog op een snelle distributie van deze voertuigen te 
stimuleren, dient een tijdelijke regeling met wettelijk bepaalde superkredieten voor ultra 
koolstofarme voertuigen deel uit te maken van de voorgestelde verordening.
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Amendement 100
Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voertuig dat op flexibele 
brandstof rijdt": een voertuig zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan.

Or. en

Motivering

The Euro 5 Regulation already describes flex fuel ethanol vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Amendement 101
Karl-Heinz Florenz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

The Euro 5 regulation already describes alternative-fuel vehicles as vehicles with a fuel-storage 
system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).



PE407.904v01-00 76/198 AM\728751NL.doc

NL

Amendement 102
Anders Wijkman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voertuig dat op alternatieve 
brandstof rijdt": een voertuig zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan.

Or. en

Amendement 103
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "eco-innovatie": een maatregel of 
technologische innovatie die een 
kwantificeerbare bijdrage aan de 
verlaging van de CO2-emissies levert, 
maar niet is opgenomen of onvoldoende 
in aanmerking is genomen in de definities 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 en 
niet valt onder de in artikel 1 vermelde 
aanvullende maatregelen.

Or. sv

Motivering

There are measures and solutions which help to reduce carbon dioxide emissions but which are 
not covered by Article 1 and which do not reveal themselves in the test cycle. If we are serious 
about our ambition of reducing carbon dioxide emissions, we must promote such innovations, 
and car manufacturers must be given an incentive to make progress. One example of an eco-
innovation could be energy-efficient bulbs: LEDs (light-emitting diodes) can be 20 times more 
efficient than traditional bulbs.
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Amendement 104
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 3, lid 1, letter h bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) "specifieke emissiegrens": met 
betrekking tot elke in de Gemeenschap 
geregistreerde personenauto, de voor deze 
auto toegestane specifieke emissies van 
CO2.

Or. en

Motivering

A maximum CO2-emission ceiling for each vehicle is necessary.

Amendement 105
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3, lid 1, letter h bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) "voertuig dat op alternatieve 
brandstof rijdt": een voertuig zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
715/2007 en de uitvoeringsbepalingen 
daarvan.

Or. en

Motivering

The Euro 5 Regulation already describes alternative fuel vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).
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Amendement 106
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 3, lid 1, letter h bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. 
The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.

Amendement 107
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f bis) "Onderling verbonden 
ondernemingen" betekent:

Or. en
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(Artikel 3, lid 2, is verplaatst naar artikel 3, lid 1, letter f bis)

Motivering

To merge paragraph 1 and 2 of Article 3 for clarity reasons.

Amendement 108
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 - letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Ondernemingen worden niet als 
onderling verbonden beschouwd indien de 
Commissie op verzoek besluit dat de 
onderneming die de in letter (a) tot (e) 
genoemde voorwaarden vervult, in feite 
geen zeggenschap uitoefent over de 
andere onderneming. 

Or. de

Motivering

On the basis of national rules in the area of company law or the law on co-determination, 
situations are conceivable in which, although the criteria laid down in paragraph 2 have been 
met, one undertaking does not in fact control the ‘other’ undertaking, in particular when it 
comes to decision-making on the range of models to be manufactured, the issue of specific 
relevance under this regulation.

Amendement 109
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op
1 januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat zijn

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

specifieke gemiddelde CO2-emissies van 
25% van zijn wagenpark in 2012, 50% in 
2013, 75% in 2014 en 100% in 2015 en 
elk daaropvolgend kalenderjaar niet hoger 
liggen dan de specifieke 
emissiedoelstelling voor het gamma 
voertuigen van de constructeur die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de constructeur een afwijking 
krachtens artikel 9 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Daartoe worden de CO2-emissies, 
gecorrigeerd voor de CO2-emissiereductie 
die dankzij eco-innovaties is gerealiseerd, 
in de loop van drie opeenvolgende jaren 
in evenwicht gebracht, zoals bepaald in 
artikel 7.

Or. en

Motivering

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendement 110
Kurt Joachim Lauk

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 
1 januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat zijn 
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet 
hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig 

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat zijn 
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet 
hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig 
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bijlage I is vastgesteld of die, wanneer de  
constructeur een afwijking krachtens 
artikel 9 geniet, overeenkomstig die 
afwijking is vastgesteld.

bijlage I is vastgesteld of die, wanneer de  
constructeur een afwijking krachtens 
artikel 9 geniet, overeenkomstig die 
afwijking is vastgesteld.

Or. de

Motivering

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date would 
be at odds with economic realities.

Amendement 111
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat de
specifieke gemiddelde CO2-emissies van 
25% van zijn wagenpark in 2012, 50% in 
2013, 75% in 2014 en 100% in 2015 en 
elk daaropvolgend kalenderjaar niet hoger 
liggen dan de specifieke 
emissiedoelstelling voor het gamma 
voertuigen van de constructeur die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de constructeur een afwijking 
krachtens artikel 9 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld. Daartoe 
worden de CO2-emissies, gecorrigeerd 
voor de CO2-emissiereductie die dankzij 
eco-innovaties is gerealiseerd, in de loop 
van drie opeenvolgende jaren in 
evenwicht gebracht, zoals bepaald in 
artikel 7.

Or. en
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Motivering

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendement 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat de
specifieke gemiddelde CO2-emissies van 
25% van zijn wagenpark in 2012, 50% in 
2013, 75% in 2014 en 100% in 2015 en 
elk daaropvolgend kalenderjaar niet hoger 
liggen dan de specifieke
emissiedoelstelling voor het gamma 
voertuigen van de constructeur die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de constructeur een afwijking 
krachtens artikel 9 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Or. de

Motivering

Manufacturers should be given an appropriate lead-in time and constant planning certainty. The 
development process for new vehicles takes between five and seven years, so that vehicles which 
will be on the market in 2012 are already in the development process or are already being 
introduced. In the light of technical procurement constraints of this kind, the amendment 
proposes that a growing proportion of a manufacturer’s output should meet its specific 
emissions target.
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Amendement 113
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat zijn 
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet 
hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig 
bijlage I is vastgesteld.

Or. en

Motivering

There is no reason for giving specific exemptions for high-emitting cars.

Amendement 114
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

A reference should be made in this Article to the overall emission targets.

Amendement 115
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat zijn 
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet 
hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig 
bijlage I is vastgesteld of die, wanneer de  
constructeur een afwijking krachtens 
artikel 9 geniet, overeenkomstig die 
afwijking is vastgesteld.

Or. en

Motivering

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007, and intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.
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Amendement 116
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2015 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat zijn
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet 
hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig 
bijlage I is vastgesteld of die, wanneer de  
constructeur een afwijking krachtens 
artikel 9 geniet, overeenkomstig die 
afwijking is vastgesteld.

Or. en

Motivering

The targets should be set for 2015 onwards to respect the car manufacturers new passenger car 
development timeframe.

Amendement 117
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat de
specifieke gemiddelde CO2-emissies van 
25% van zijn wagenpark in 2012, 50% in 
2013, 75% in 2014 en 100% in 2015 en 
elk daaropvolgend kalenderjaar niet hoger 
liggen dan de specifieke 
emissiedoelstelling voor het gamma 
voertuigen van de constructeur die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
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die, wanneer de constructeur een afwijking 
krachtens artikel 9 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld. Daartoe 
worden de CO2-emissies, gecorrigeerd op 
basis van de emissiereductie die dankzij 
eco-innovaties is gerealiseerd, in de loop 
van twee opeenvolgende jaren in 
evenwicht gebracht, zoals bepaald in 
artikel 7.

Or. es

Motivering

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, or, 
by comparison with other sectors under the European emissions  trading scheme, EUR/t 20 to 
40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of energy-
efficient transport to the tune of EUR/t 20.

Amendement 118
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat de
specifieke gemiddelde CO2-emissies van 
25% van zijn wagenpark in 2012, 50% in 
2013, 75% in 2014 en 100% in 2015 en 
elk daaropvolgend kalenderjaar niet hoger 
liggen dan de specifieke 
emissiedoelstelling voor het gamma 
voertuigen van de constructeur die 
overeenkomstig bijlage I is vastgesteld of 
die, wanneer de constructeur een afwijking 
krachtens artikel 9 geniet, overeenkomstig 
die afwijking is vastgesteld.

Daartoe worden de CO2-emissies, 
gecorrigeerd op basis van de CO2-
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emissiereductie die dankzij eco-innovaties 
is gerealiseerd, in de loop van drie 
opeenvolgende jaren in evenwicht 
gebracht, zoals bepaald in artikel 7.

Or. fr

Motivering

It is not realistic to expect a manufacturer to individually influence CO2 emissions each calendar 
year taking account of the unpredictable complexities of the European scene such as the 
uncertainties of the calendar and logistics, the differences in monitoring and unexpected changes 
in demand from customers, technical delays in the planned launches of new vehicle models and 
the overall economic situation in the various Member States. Eco-innovations improve CO2
performance more than the additional measures mentioned in Article 1 which do not appear in 
the test cycle.

Amendement 119
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2012 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar moet elke  constructeur van 
personenauto's ervoor zorgen dat zijn 
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet 
hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig 
bijlage I is vastgesteld.

Or. en

Motivering

There is no justification for granting derogations for makers of high-emitting cars. This would 
distort the market and create an incentive for carmakers to set up precisely the kind of company 
that is eligible to such derogations. As a consequence, substantial numbers of new cars 
registered would drop out of the scope of the legislation.
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Amendement 120
Chris Davies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar beginnend op 1 
januari 2020, en voor elk daarop volgend 
jaar worden de specifieke gemiddelde 
CO2-emissies voor personenauto's 
vastgesteld in het kader van de in artikel 
10 genoemde herziening, maar mogen zij 
in geen geval hoger zijn dan 80 g 
CO2/km.

Or. en

Motivering

This amendment proposes a medium term (2020) target that is more ambitious than that agreed 
by Parliament on October 2007. This is in recognition of the very much more progressive stance 
now being taken by the industry and the pressure for change being exerted by consumers as a 
result of the huge increase in oil prices.

Amendement 121
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe worden de CO2-emissies, 
gecorrigeerd voor de CO2-emissiereductie 
die dankzij eco-innovaties is gerealiseerd, 
in de loop van drie opeenvolgende jaren 
in evenwicht gebracht, zoals bepaald in 
artikel 7.

Or. en
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Motivering

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendement 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor constructeurs die 
nulemissievoertuigen produceren, wordt 
voor de bereking van de specifieke 
gemiddelde CO2-emissies elk nieuw 
geregistreerd voertuig van dit type tot en 
met 2015 als drie voertuigen geteld.

Or. de

Motivering

There must be an innovation bonus for particularly innovative vehicles which produce very low 
volumes of CO2 emissions, so that these vehicles come on to the market more quickly.

Amendement 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor constructeurs die 
laagemissievoertuigen produceren, wordt 
voor de bereking van de specifieke 
gemiddelde CO2-emissies elk nieuw 
geregistreerd voertuig van dit type tot en 
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met 2015 als anderhalf voertuig geteld.

Or. de

Motivering

There must be an innovation bonus for particularly innovative vehicles which produce very low 
volumes of CO2 emissions, so that these vehicles come on to the market more quickly.

Amendement 124
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2003 en elk daaropvolgend 
kalenderjaar tot en met het jaar dat begint 
op 1 januari 2020, zorgt elke constructeur 
van personenauto's ervoor dat zijn 
specifieke gemiddelde CO2-emissies niet 
hoger liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling die overeenkomstig 
bijlage I, lid 1, is vastgesteld, en op 1 
januari 2020 80 g CO2/km bedragen.

Or. en

Motivering

Binding long-term targets are needed to give car manufacturers the long-term perspective they 
need.
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Amendement 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor constructeurs die auto's produceren 
met specifieke CO2-emissies die 20%, 
30%, 40% en 50% lager liggen dan de in 
bijlage I genoemde doelstelling, wordt 
voor de berekening van de specifieke 
gemiddelde CO2-emissies elk nieuw 
geregistreerd voertuig van dit type tot en 
met 2015 als respectievelijk twee, drie, 
vier en vijf voertuigen geteld naargelang 
van het percentage dat deze emissies 
onder de vastgestelde doelstelling blijven. 

Or. de

Motivering

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist die 
Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu schaffen.
Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. Der 
Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft zur 
Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten vor 
allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten entsprechend 
ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von Super-Credits 
müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein. Abgestuft von einer 
Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind Anreize zu setzen.  Ein 
prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle Fahrzeuge einem starren 
Grenzwert vorzuziehen.
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Amendement 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor constructeurs die auto's produceren 
met specifieke CO2-emissies die 50% 
lager liggen dan de overeenkomstig deze 
verordening in bijlage I genoemde 
doelstelling , wordt voor de berekening 
van de specifieke gemiddelde CO2-
emissies elk nieuw geregistreerd voertuig 
van dit type tot en met 2015 als vijf 
voertuigen geteld naargelang van het 
percentage dat deze emissies onder de 
vastgestelde doelstelling blijven.

Or. de

Motivering

Aim: create incentives for manufacturers to bring vehicles on to the market which achieve 
emissions reductions which go beyond the set targets, without distorting competition.  The 
proposal of a rigid threshold for the award of supercredits is at odds with the basic thinking 
underpinning the proposal for a regulation.  Since CO2 emissions are always assessed on the 
basis of mass, the 'quality' of the CO2 emissions must likewise always be assessed on the basis of 
that parameter.

Amendement 127
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het kalenderjaar dat begint op 1 
januari 2021 en elk daaropvolgend jaar 
tot en met het jaar dat begint op 1 januari 
2025 alsook voor elk daaropvolgend jaar, 
zorgt elke constructeur van 
personenauto's ervoor dat zijn specifieke 
gemiddelde CO2-emissies niet hoger 
liggen dan zijn specifieke 
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emissiedoelstelling die overeenkomstig 
bijlage I, lid 1, is vastgesteld, en op 1 
januari 2025 60 g CO2/km bedragen.

Or. en

Motivering

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is available. In addition, binding long-term targets are needed to give 
car manufacturers the long-term perspective they need.

Amendement 128
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2016 weigeren 
de nationale autoriteiten om redenen die 
verband houden met de emissies of het 
brandstofverbruik de EG-typegoedkeuring 
of de nationale typegoedkeuring te 
verlenen voor nieuwe voertuigtypen die 
hun gemiddelde specifieke 
emissiedoelstelling, zoals bepaald in 
bijlage I, leden 1 en 2, met 50% 
overschrijden.

Or. en

Motivering

A maximum CO2-emission ceiling for each vehicle is necessary.
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Amendement 129
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Voertuigen die op flexibele brandstof 

rijden
 Om te bepalen of de individuele 
constructeurs de in artikel 4 genoemde 
specifieke emissiedoelstelling hebben 
gehaald, worden de CO2-emissies zoals 
vermeld in het certificaat van 
overeenstemming voor elk in de Europese 
Unie geregistreerd voertuig dat op 
flexibele brandstof rijdt, verminderd met 
een factor van 5% met een maximum van 
8 g CO2/km, ter erkenning van het feit dat 
het rijden op twee verschillende 
brandstofffen meer mogelijkheden biedt 
inzake technologie en 
emissievermindering. Deze vermindering 
geldt niet voor voertuigen met een 
referentiemassa van meer dan 2000 kg.
Deze factor zal worden verhoogd tot 20% 
met een maximum van 30 g CO2/km 
indien ten minste 10% van de tankstations 
in de lidstaat waar het voertuig 
geregistreerd is, E85 leveren die 
beantwoordt aan de communautaire 
duurzaamheidscriteria. Ook deze 
vermindering geldt niet voor voertuigen 
met een referentiemassa van meer dan 
2000 kg.

Or. en

Motivering

Fuel suppliers have the tendency to not provide infrastructure for biofuels until there is an 
adequate demand for the fuel. Flex fuel technology, with the possibility to automatically drive on 
a combination of petrol and biofuels is a way to open the market for biofuels. Together with the 
upcoming sustainability criteria for biofuels and more efficient vehicle technology this is one of 
several ways to reduce CO2 emissions.



AM\728751NL.doc 95/198 PE407.904v01-00

NL

Amendement 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Specifieke emmisiedoelstelling voor 

"voertuigen die op alternatieve 
brandstoffen rijden"

 Om te bepalen of de individuele 
constructeurs de in artikel 4 genoemde 
specifieke emissiedoelstelling hebben 
gehaald, worden de CO2-emissies zoals 
vermeld in het certificaat van 
overeenstemming voor elk in de Europese 
Unie geregistreerd "voertuig dat op 
alternatieve brandstoffen rijdt", zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
715/2007, verminderd met een factor van 
5 %, ter erkenning van het feit dat het 
rijden op twee verschillende brandstofffen 
meer mogelijkheden biedt inzake 
technologie en emissievermindering. Deze 
factor zal worden verhoogd tot 20% 
indien ten minste 10% van de tankstations 
in de lidstaat waar het voertuig 
geregistreerd is, biobrandstoffen leveren 
die beantwoorden aan de communautaire 
duurzaamheidscriteria.

Or. en

Motivering

Fuel suppliers are not likely to provide a full refuelling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on combinations 
of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions these vehicles for 
the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. As these biofuels 
become more widely available, this could contribute to a very significant reduction in CO2 
emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is currently putting in placing 
criteria for biofuels to ensure their sustainability.
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Amendement 131
Martin Callanan, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Ultra koolstofarme voertuigen

Om te bepalen of de individuele 
constructeurs de in artikel 4 genoemde 
specifieke emissiedoelstelling hebben 
gehaald, wordt elk in de Europese Unie 
geregistreerd ultra koolstofarm voertuig 
bij de berekening van de gemiddelde 
specifieke CO2-emissies van een 
constructeur in aanmerking genomen op 
basis van een multiplicator, die tussen 1 
januari 2012 en het jaar dat op 1 januari 
2015 begint, overeenkomstig bijlage I bis 
geleidelijk wordt afgeschaft.

Or. en

Motivering

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In de eerste productiefase leveren deze technieken zeer 
aanzienlijke meerkosten op en de voertuigen zullen in vrij kleine series beschikbaar zijn. Om 
aanhoudende investeringen met het oog op een snelle distributie van deze voertuigen te 
stimuleren, dient een tijdelijke regeling met wettelijk bepaalde superkredieten voor ultra 
koolstofarme voertuigen deel uit te maken van de voorgestelde verordening.

Amendement 132
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis 



AM\728751NL.doc 97/198 PE407.904v01-00

NL

Specifieke emissiedoelstellingen
 Om te bepalen of de individuele 
constructeurs de in artikel 4 genoemde
specifieke emissiedoelstelling hebben 
gehaald, worden de CO2-emissies zoals 
vermeld in het certificaat van 
overeenstemming voor elk in de Europese 
Unie geregistreerd voertuig dat op 
alternatieve brandstoffen rijdt, 
verminderd met 5%. 

Or. en

Motivering

Alternative fuels offer the potential to significant reduce CO2 emissions on a well to wheels 
basis. The vehicle fleet should therefore be adapted to enable the use of these fuels.

Amendement 133
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis 
Specifieke emissiegrens

Met ingang van 1 januari 2012 weigeren 
de nationale autoriteiten om redenen die 
verband houden met de emissies of het 
brandstofverbruik de EG-typegoedkeuring 
of de nationale typegoedkeuring te 
verlenen voor nieuwe voertuigtypen die 
hun gemiddelde specifieke 
emissiedoelstelling zoals bepaald 
overeenkomstig bijlage I met meer dan 60 
g CO2/km overschrijden.

Or. en
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Amendement 134
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Specifieke emmisiedoelstelling voor 

voertuigen die op alternatieve 
brandstoffen rijden

 Om te bepalen of de individuele 
constructeurs van personenauto's de in 
artikel 4 genoemde specifieke 
emissiedoelstelling hebben gehaald, 
worden de CO2-emissies zoals vermeld in 
het certificaat van overeenstemming voor 
elk in de Europese Unie geregistreerd 
"voertuig dat op alternatieve brandstoffen 
rijdt", zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. 715/2007, verminderd met een 
factor van 5 %, ter erkenning van het feit 
dat het rijden op twee verschillende 
brandstofffen meer mogelijkheden biedt 
inzake technologie en 
emissievermindering.  Deze factor zal 
worden verhoogd tot 20% indien ten 
minste 10% van alle tankstations in de 
EU-lidstaat waar het voertuig 
geregistreerd is, biobrandstoffen leveren 
die beantwoorden aan de communautaire 
duurzaamheidscriteria.

Or. de

Motivering

The oil industry will only set up a full network of filling stations offering new fuels if there is 
adequate demand. In order to overcome this problem, automobile manufacturers are fitting their 
vehicles with a technology which enables engines to run on any combination of petrol and 
biofuel - a sensor automatically recognises the nature of the fuel mixture. As a result, the 
vehicles in question can run on biofuels throughout the duration of their useful lives (roughly 12 
years), which may lead to significant reductions in CO2 emissions.
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Amendement 135
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Specifieke emmisiedoelstelling voor 

voertuigen die op alternatieve 
brandstoffen rijden

Om te bepalen of de individuele 
constructeurs van personenauto's de in 
artikel 4 genoemde specifieke 
emissiedoelstelling hebben gehaald, 
worden de CO2-emissies zoals vermeld in 
het certificaat van overeenstemming voor 
elk in de Europese Unie geregistreerd 
voertuig dat op alternatieve brandstoffen 
rijdt, zoals gedefinieerd in Verordening 
(EG) nr. 715/2007, verminderd met een 
factor van 5%, ter erkenning van het feit 
dat het rijden op biobrandstoffen, zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
715/2007, die beantwoorden aan de 
communautaire duurzaamheidscriteria, 
meer mogelijkheden biedt inzake 
technologie en emissievermindering. Deze 
factor zal lineair worden verhoogd 
naargelang van het feitelijke verbruik van 
biobrandstoffen die beantwoorden aan de 
communautaire duurzaamheidscriteria, in 
elke lidstaat. Wanneer het wagenpark van 
voertuigen die op alternatieve 
brandstoffen rijden, voor 80% of meer op 
biobrandstoffen rijdt, zal deze factor 
worden verhoogd tot een maximum van 
20%.

Or. en

Motivering

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
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technological innovations within this area. The amendment also connects the potential reduction 
to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainability criteria. This way the 
amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at both 
petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate consumption of 
biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the CO2 emissions by 
approximately 35%.

Amendement 136
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met het oog op de naleving van hun 
verplichtingen inzake de introductie van 
nulemissievoertuigen zoals vastgelegd in 
bijlage I, lid 2 bis, kunnen de 
constructeurs een groep vormen.

Or. en

Motivering

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles by setting threshold targets. 
In order to achieve these targets manufacturers should be allowed to form a pool.

Amendement 137
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Behalve wanneer kennisgeving wordt 
gedaan overeenkomstig lid 3 worden de 
constructeurs die deel uitmaken van een 
groep waarover informatie is ingediend bij 
de Commissie, met het oog op de naleving 
van hun verplichtingen uit hoofde van 
artikel 4 als één constructeur beschouwd.
Informatie inzake monitoring en 
verslaggeving wordt geregistreerd, 



AM\728751NL.doc 101/198 PE407.904v01-00

NL

medegedeeld en beschikbaar gemaakt in 
het centrale register, zowel voor 
individuele constructeurs als voor 
groepen.

Or. en

Amendment 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Voor het jaar dat begint op 1 januari 
2012 en elk daaropvolgend jaar moeten 
alle lidstaten de in bijlage II, deel A, 
vermelde gegevens registreren voor elke 
nieuwe personenauto die op hun 
grondgebied wordt geregistreerd.

Or. de

Justification

Monitoring and notification of average emissions should start  when the new rules are 
introduced, in order to prevent market distortions and discrimination against manufacturers.

Amendment 139
Bogusław Sonik

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Voor de maand die begint op 1 januari 
2012 en elke daaropvolgende maand
moeten alle lidstaten de in bijlage II, 
deel A, vermelde gegevens registreren voor 
elke nieuwe personenauto die op hun 
grondgebied wordt geregistreerd. De 
gegevens worden aan de constructeurs 
verstrekt.
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Or. en

Justification

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order to 
avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year should 
be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Amendment 140
Martin Callanan

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Voor de maand die begint op 1 januari 
2012 en elke daaropvolgende maand
moeten alle lidstaten de in bijlage II, 
deel A, vermelde gegevens registreren voor 
elke nieuwe personenauto die op hun 
grondgebied wordt geregistreerd. De 
gegevens worden aan de constructeurs 
verstrekt.

Or. en

Justification

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order to 
avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year should 
be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Amendment 141
Péter Olajos

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

2012 en elke daaropvolgende maand
moeten alle lidstaten de in bijlage II, 
deel A, vermelde gegevens registreren voor 
elke nieuwe personenauto die op hun 
grondgebied wordt geregistreerd. De 
gegevens worden aan de constructeurs 
verstrekt.

Or. en

Justification

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order to 
avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year should 
be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Amendment 142
Thomas Ulmer

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. en

Justification

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order to 
avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year should 
be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will be and 
hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year basis. 
Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The verification of 
the Member States data by a certified auditor should ensure that Member States collect and 
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monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that the car models are 
allocated to right manufacturers.

Amendment 143
Martin Callanan

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. en

Justification

The verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that the 
car models are allocated to right manufacturers.

Amendment 144
Bogusław Sonik

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. en

Justification

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order to 
avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year should 
be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will be and 
hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year basis. 
Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The verification of 
the Member States data by a certified auditor should ensure that Member States collect and 
monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that the car models are 
allocated to right manufacturers.

Amendment 145
Dorette Corbey

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 2 – subparagraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Voor het jaar dat begint op 1 januari 2016 
en elk daaropvolgend jaar moeten de 
lidstaten de in bijlage II, deel B, vermelde 
gegevens met betrekking tot het 
voorgaande kalenderjaar vaststellen en 
aan de Commissie doorgeven. Deze 
gegevens hebben betrekking op 
nulemissievoertuigen op basis van de 
methode voor de berekening van de 
broeikasgasemisssies in verband met de 
energie die wordt gebruikt voor de 
productie van brandstof voor 
nulemissievoertuigen als bedoeld in lid 
4bis. De gegevens moeten worden 
doorgegeven in het in bijlage II, deel C, 
gespecificeerde formaat.

Or. en

Justification

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels for 
zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
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production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Amendment 146
Bogusław Sonik

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 4 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. en

Justification

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order to 
avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year should 
be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will be and 
hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year basis.

Amendment 147
Dorette Corbey

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

4a. De Commissie stelt vóór 1 januari 
2010 een methode vast voor de berekening 
van de broeikasgasemissies in verband 
met de energie die wordt gebruikt voor de 
productie van brandstof voor 
nulemissievoertuigen, waarbij de 
gemiddelde hoeveelheid energie wordt 
gehanteerd die wordt gebruikt voor de 
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productie van brandstof voor 
nulemissievoertuigen per lidstaat, tenzij 
een constructeur kan aantonen dat de 
hoeveelheid energie die wordt gebruikt 
voor de productie van brandstof voor zijn 
nulemissievoertuigen kleiner is dan het 
gemiddelde.

Or. en

Justification

Zero emission vehicles cause indirect GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. A methodology is needed to calculate these indirect emissions.

Amendment 148
Bogusław Sonik

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 5

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

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

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

Or. en

Justification

With the expansion of the EU to 27 Member States and with it the need for CO2 data 
verification, it is not viable for manufacturers, to notify the Commission of any errors in the data 
of the Member States within 2 months.
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Amendment 149
Christofer Fjellner

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 8 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

8bis. Op verzoek van een constructeur 
worden eco-innovaties in aanmerking 
genomen bij de berekening van de 
gemiddelde CO2-emissies van een 
constructeur.

Dit verzoek  moet het volgende bevatten:

(a) het kalenderjaar;

(b) concrete eco-innovaties;

(c) een definitie van de voertuigen die met 
deze eco-innovaties zijn uitgerust; en 
tevens

(d) een certificaat van een onafhankelijke 
erkende instelling;

De Commissie neemt de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen overeenkomstig 
de in artikel 12 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Justification

This definition of how the usage and role of eco-innovations is required, since eco-innovations 
can deliver a substantial contribution to the over-all emission cuttings.
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Amendment 150
Thomas Ulmer

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 8 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

8 bis. Op verzoek van een constructeur 
worden eco-innovaties in aanmerking 
genomen bij de berekening van de 
gemiddelde CO2 emissies van een 
constructeur.
Dit verzoek  moet het volgende bevatten:
(a) het kalenderjaar;
(b) concrete eco-innovaties;
(c) een definitie van de voertuigen die met 
deze eco-innovaties zijn uitgerust; en 
tevens
(d) een certificaat van een onafhankelijke 
erkende instelling;
De Commissie neemt de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen overeenkomstig 
de in artikel 12 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Justification

A definition is required for those CO2-emissions reducing innovations that further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle. These eco-innovations can deliver a substantial contribution to the environment, 
the driver and European society as a whole.

Amendment 151
Chris Davies

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in 2012 

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in 2015
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en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

Or. en

Justification

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007.  Intended to be linked 
to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g CO2/km.

Amendment 152
Holger Krahmer

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in 2012 
en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur, 
gecorrigeerd voor de door middel van eco-
innovaties gerealiseerde CO2-
emissiereducties en gespreid over drie 
opeenvolgende jaren, in 2012 en elk 
daaropvolgend kalenderjaar hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling 
voor het desbetreffende jaar, zal de 
Commissie een bijdrage voor overtollige 
emissies opleggen aan de constructeur of, 
in het geval van een groep, aan de 
beheerder van de groep.

Or. en

Justification

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 



AM\728751NL.doc 111/198 PE407.904v01-00

NL

performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendment 153
Bogusław Sonik

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in 2012 
en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur, 
gecorrigeerd voor de door middel van eco-
innovaties gerealiseerde CO2-
emissiereducties en gespreid over drie 
opeenvolgende jaren, in 2012 en elk 
daaropvolgend kalenderjaar hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling 
voor het desbetreffende jaar, zal de 
Commissie een bijdrage voor overtollige 
emissies opleggen aan de constructeur of, 
in het geval van een groep, aan de 
beheerder van de groep.

Or. en

Amendment 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in 2012 
en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur, 
gecorrigeerd voor de door middel van eco-
innovaties gerealiseerde CO2-
emissiereducties en gespreid over drie 
opeenvolgende jaren, in 2012 en elk 
daaropvolgend kalenderjaar hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling 
voor het desbetreffende jaar, zal de 
Commissie een bijdrage voor overtollige 
emissies opleggen aan de constructeur of, 
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in het geval van een groep, aan de 
beheerder van de groep.

Or. en

Justification

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different Member States. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in Article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendment 155
Thomas Ulmer

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in 2012 
en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur, 
gecorrigeerd voor de door middel van eco-
innovaties gerealiseerde CO2-
emissiereducties en gespreid over drie 
opeenvolgende jaren, in 2012 en elk 
daaropvolgend kalenderjaar hoger liggen 
dan zijn specifieke emissiedoelstelling 
voor het desbetreffende jaar, zal de 
Commissie een bijdrage voor overtollige 
emissies opleggen aan de constructeur of, 
in het geval van een groep, aan de 
beheerder van de groep.

Or. en

Justification

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
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performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendment 156
Peter Liese

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in 2012
en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

1. Wanneer de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van een constructeur in 2013
en elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

Or. de

Justification

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012.  It should be pointed out, however, that the target of 120 g 
for 2012 was set in political terms as long ago as 1994.  As a compromise, the amendment 
suggests that penalties should be introduced only with effect from 2013, rather than 2012, as 
proposed by the Commission.  In this way, the problems for automobile manufacturers will be 
alleviated, but the political message (entry into force in 2012) will remain a strong one. 
Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded with rising sales figures.

Amendment 157
Kurt Joachim Lauk

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

Wanneer de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van een constructeur in 2012 en 
elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 

Wanneer de gemiddelde specifieke CO2-
emissies van een constructeur in 2015 en 
elk daaropvolgend kalenderjaar hoger 
liggen dan zijn specifieke 
emissiedoelstelling voor het desbetreffende 
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jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

jaar, zal de Commissie een bijdrage voor 
overtollige emissies opleggen aan de 
constructeur of, in het geval van een groep, 
aan de beheerder van de groep.

Or. de

Justification

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date would 
be at odds with economic realities.

Amendment 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

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

waarbij:

Overtollige emissies x aantal nieuwe 
personenauto's die meer dan 130 g 
CO2/km uitstoten plus 50% van het aantal 
nieuwe personenauto's die 130 g CO2/km 
of minder uitstoten x de in lid 3 vermelde 
bijdrage voor overtollige emissies.

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

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

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

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

Or. fr
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Justification

A 60% gradient is a steep one and will cause social injustice in the way in which the regulatory 
burden is borne, as some manufacturers will be assigned individual targets < 130g CO2/km. An 
adjustment to the penalties would make it possible to respect the 'polluter pays' principle and 
would correct this injustice by reducing the level of penalties imposed on vehicles which already 
comply with the general target of 130g.

Amendment 159
Marie-Noëlle Lienemann

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

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

waarbij:

Overtollige emissies x aantal nieuwe 
voertuigen waarvan het gemiddelde niet 
voldoet aan de specifieke 
emissiedoelstelling van de constructeur x 
de in lid 3 vermelde bijdrage voor 
overtollige emissies.

waarbij:

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

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

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

onder "aantal nieuwe voertuigen waarvan 
het gemiddelde niet voldoet aan de 
specifieke emissiedoelstelling van de 
constructeur" wordt verstaan: het aantal 
door de constructeur geproduceerde 
nieuwe voertuigen die tijdens het 
betreffende jaar zijn geregistreerd en 
waarvan de emissies een bepaalde limiet 
overschrijden, terwijl het gemiddelde van 
de emissies van alle door de constructeur 
geregistreerde voertuigen met emissies die 
onder deze limiet liggen, overeenkomt met 
de specifieke doelstelling van de 
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constructeur.

Or. fr

Justification

The penalties for excessive emissions do not comply with the fundamental principle 'the polluter 
pays': it is not acceptable that they should be applied to all vehicles irrespective of their 
emission level. The application of this principle requires a recognition of conformity for all 
volumes whose mean complies with the specific emission level of the manufacturer in question. 
This will give the manufacturer an incentive to place on the market as quickly as possible the 
maximum number of vehicles which accord with their own specific emission target.

Amendment 160
Anne Ferreira

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

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

waarbij:

Overtollige emissies x aantal nieuwe 
personenauto's die meer dan 130 g 
CO2/km uitstoten x de in lid 3 vermelde 
bijdrage voor overtollige emissies.
waarbij:

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

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

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

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

Or. fr
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Justification

A 60% gradient is a steep one and will cause social injustice in the way in which the regulatory 
burden is borne, as some manufacturers will be assigned individual targets < 130g CO2/km. An 
adjustment to the penalties would make it possible to respect the 'polluter pays' principle and 
would correct this injustice by reducing the level of penalties imposed on vehicles which already 
comply with the general target of 130g.

Amendment 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

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

waarbij:

Overtollige emissies x aantal nieuwe 
personenauto's waarvan het gemiddelde 
niet voldoet aan de specifieke 
emissiedoelstelling van de constructeur x 
de in lid 3 vermelde bijdrage voor 
overtollige emissies.

waarbij:

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

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

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

onder "aantal nieuwe personenauto's 
waarvan het gemiddelde niet voldoet aan 
de specifieke emissiedoelstelling van de 
constructeur" wordt verstaan: het aantal 
door de constructeur geproduceerde 
nieuwe personenauto's die in dat jaar zijn 
geregistreerd en waarvan de emissies een 
bepaalde limiet overschrijden, terwijl het 
gemiddelde van de emissies van alle door 
de constructeur geregistreerde voertuigen 
met emissies die onder deze limiet liggen, 
overeenkomt met de specifieke 
emissiedoelstelling van de constructeur.
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Or. it

Justification

The proposed premiums fail to comply with the fundamental 'polluter pays' principle: it is 
unacceptable for them to apply to all vehicles irrespective of their emission levels. The 
application of this principle requires a recognition of conformity for the volumes whose average 
complies with the specific emission level of the manufacturer in question. This will give the 
manufacturer an incentive steadily to increase the number of low-emissions vehicles placed on 
the market.

Amendment 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

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

waarbij:

Overtollige emissies x aantal nieuwe 
personenauto's waarvan het gemiddelde 
niet voldoet aan de specifieke 
emissiedoelstelling van de constructeur x 
de in lid 3 vermelde bijdrage voor 
overtollige emissies.

waarbij:

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

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

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

onder "aantal nieuwe personenauto's 
waarvan het gemiddelde niet voldoet aan 
de specifieke emissiedoelstelling van de 
constructeur" wordt verstaan: het aantal 
door de constructeur geproduceerde 
nieuwe personenauto's die in dat jaar zijn 
geregistreerd en waarvan de emissies een 
bepaalde limiet overschrijden, terwijl het 
gemiddelde van de emissies van alle door 
de constructeur geregistreerde voertuigen 
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met emissies die onder deze limiet liggen, 
overeenkomt met de specifieke 
emissiedoelstelling van de constructeur.

Or. it

Justification

The proposed premiums fail to comply with the fundamental 'polluter pays' principle: it is 
unacceptable for them to apply to all vehicles irrespective of their emission levels. The 
application of this principle requires a recognition of conformity for the volumes whose average 
complies with the specific emission level of the manufacturer in question. This will give the 
manufacturer an incentive steadily to increase the number of low-emissions vehicles placed on 
the market.

Amendment 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

Overtollige emissies x aantal nieuwe 
personenauto's die meer dan 130 g 
CO2/km uitstoten plus 50% van het aantal 
nieuwe personenauto's die 130 g CO2/km 
of minder uitstoten x de in lid 3 vermelde 
bijdrage voor overtollige emissies.

Or. en

Justification

A modulation of penalties would put the “polluter pays” principle back into practice. The 
proposed system would lead to the diffusion of more low emitting cars, to ensure the continued 
renewal of the car fleet and thus attain the global objective of reducing total CO2 emissions.
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Amendment 164
Chris Davies

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro; (a) voor het kalenderjaar 2015: 95 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; 
en

(b) voor de daaropvolgende jaren: 
hetzelfde bedrag plus nog eens 50% voor 
elk jaar.

(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. en

Justification

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  Revenue 
raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to manufacturers of 
lower emission cars, many of which are working with lower profit margins as a result of 
following a more environmentally beneficial strategy.

Amendment 165
Thomas Ulmer

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
dient vergelijkbaar te zijn met de bijdrage 
die in andere sectoren wordt betaald in 
het kader van de Europese regeling voor 
emissiehandel (ETS).

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
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(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; 
en
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. en

Justification

The excess emissions premiums, as proposed, are totally disproportionate and not in the least 
comparable with other sectors. They would be very damaging for the industry by threatening its 
competitiveness and viability. The present EEP would be equivalent to €475/t in 2015, whereas a 
comparison to other sectors shows for EU ETS: 20 to 40 €/t; additional ETS penalty price: 100 
€/t (in case of non-compliance); and promotion of clean and energy efficient road transport 
vehicles:   20€/t.

Amendment 166
Peter Liese

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro; (a) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro;

(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; (b) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; en
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; en (c) voor het kalenderjaar 2015: 95 euro;

(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. de

Justification

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012.  It should be pointed out, however, that the target of 120 g 
for 2012 was set in political terms as long ago as 1994. As a compromise, the amendment 
proposes that penalties should be introduced only with effect from 2013, rather than 2012, as 
proposed by the Commission. In this way, the problems for automobile manufacturers will be 
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alleviated, butt the political message (entry into force in 2012) will remain a strong one.
Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded with rising sales figures.

Amendment 167
Matthias Groote

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt voor de periode vanaf 2012: 95 
euro.

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro;
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
and
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. de

Justification

There must only be a phasing-in period. The phasing-in period involving the new car fleet will 
offer manufacturers the flexibility they need to adjust to the target for average specific CO2
emissions. Should manufacturers be unable to achieve the target, as from 2012 they should pay € 
95 per gram of excess emissions.

Amendment 168
Karl-Heinz Florenz

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
volgens artikel 1 bedraagt:

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro; (a) voor het kalenderjaar 2012: 10 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; (b) voor het kalenderjaar 2013: 20 euro;

(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; en (c) voor het kalenderjaar 2014: 30 euro;
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(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 40 euro.

Or. de

Justification

The premiums proposed by the Commission of between EUR 100 and EUR 475 per tonne of CO2
are much higher than the comparable prices for CO2 certificates under the emissions trading 
system. This unfair treatment of car manufacturers and, by extension, their customers is 
unjustified and economically inefficient. The proposed penalties would seriously undermine the 
industry's ability to innovate.

Amendment 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
volgens artikel 1 bedraagt:

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro; (a) voor het kalenderjaar 2012: 10 euro;

(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; (b) voor het kalenderjaar 2013: 20 euro;
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; en (c) voor het kalenderjaar 2014: 30 euro;

(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 40 euro.

Or. de

Justification

The premiums proposed by the Commission of between EUR 100 and EUR 475 per tonne of CO2
are much higher than the comparable prices for CO2 certificates under the emissions trading 
system. This unfair treatment of car manufacturers and, by extension, their customers is 
unjustified and economically inefficient. The proposed penalties would seriously undermine the 
industry's ability to innovate.
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Amendment 170
Jens Holm

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
voor het kalenderjaar 2012 en de 
daaropvolgende jaren bedraagt 150 euro.

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; 
en
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. en

Justification

To ensure compliance, penalties must be set a level that is high enough and the full level must 
apply as of 2012. Delaying the penalties would only postpone an efficient functioning of the 
regime.

Amendment 171
Jorgo Chatzimarkakis

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
vanaf 2015 bedraagt 40 euro.

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; 
en
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
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daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. en

Justification

The Commission’s proposed premiums of between 100 and 475 euros per tonne of CO2 are 
much higher than comparable CO2 certificate prices in the EU emissions trading system. 
Putting car manufacturers and their customers at an unfair disadvantage in this way is not 
justified and is economically inefficient. The proposed penalties would significantly weaken the 
industry’s capacity for innovation.

Amendment 172
Rebecca Harms

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
voor het kalenderjaar 2012 en de 
daaropvolgende kalenderjaren bedraagt 
150 euro.

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; 
en
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. en

Justification

The excess emission premium should relatively high in order to ensure that all manufacturers 
comply with their targets. The Commission’s impact assessment states “ … achieving a deterrent 
effect across the board would require basing premium levels on the upper range of the marginal 
abatement costs (150 €/gram) for certain manufacturers.”
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Amendment 173
Péter Olajos

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies
dient vergelijkbaar te zijn met de bijdrage 
die in andere sectoren wordt betaald in 
het kader van de Europese regeling voor 
emissiehandel (ETS) en is niet hoger dan
20 euro/g.

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; 
en
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. en

Justification

The excess emissions premiums, as proposed, are totally disproportionate and not in the least 
comparable with other sectors. They would be very damaging for the industry by threatening its 
competitiveness and viability. The present EEP would be equivalent to €475/t in 2015, whereas a 
comparison to other sectors shows for EU ETS: 20 to 40 €/t; additional ETS penalty price: 100 
€/t (in case of non-compliance); and promotion of clean and energy efficient road transport 
vehicles: 20€/t.

Amendment 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
dient vergelijkbaar te zijn met de bijdrage 
die in andere sectoren wordt betaald in 
het kader van de Europese regeling voor 
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emissiehandel (ETS), welke 20 euro 
bedraagt.

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro;
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. it

Justification

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the premiums 
payable from 2012 (EUR 100/tonne) under the EU Emission Trading Scheme (ETS). EUR 95 per 
gram per kilometre is in fact equivalent to EUR 475 per tonne of CO2. The premium for the 
motor vehicle sector should be brought into line with the premiums for the sectors coming under 
the ETS, which stand at € 20 per g/km of CO2 (equivalent to € 100 per tonne)).

Amendment 175
Pilar Ayuso

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
moet vergelijkbaar zijn met de door 
andere sectoren betaalde boetes, zoals 
vastgesteld in het kader van het EU-
systeem voor de handel in emissierechten.

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;

(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; 

(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en

(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. es
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Justification

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, or, 
by comparison with other sectors within the European emissions  trading system, EUR/t 20 to 
40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of energy-
efficient transport to the tune of EUR/t 20.

Amendment 176
Adam Gierek

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
dient vergelijkbaar te zijn met de bijdrage 
die in de lidstaten voor de industriële 
sectoren is vastgesteld in het kader van de 
EU- regeling voor emissiehandel (ETS).

(a) voor het kalenderjaar 2012: 20 euro;
(b) voor het kalenderjaar 2013: 35 euro;
(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; 
en
(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

Or. pl

Justification

The excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the premiums 
payable from 2012 (EUR 100/tonne) under the EU Emission Trading Scheme (ETS). EUR 95 per 
gram per kilometre is in fact equivalent to EUR 475 per tonne of CO2. The premium for the 
motor vehicle sector should be brought into line with the premiums for the sectors coming under 
the ETS.
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Amendment 177
Kurt Joachim Lauk

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

3. De bijdrage voor overtollige emissies 
bedraagt:

(a) ivoor het kalenderjaar 2012: 20 euro; (a) voor het kalenderjaar 2012: de op de
beurs verhandelde CO2-prijs, maar niet 
meer dan 10 euro;

(b)  voor het kalenderjaar 2013: 35 euro; (b) voor het kalenderjaar 2013: de op de 
beurs verhandelde CO2-prijs, maar niet 
meer dan 20 euro; 

(c) voor het kalenderjaar 2014: 60 euro; en (c) voor het kalenderjaar 2014: de op de 
beurs verhandelde CO2-prijs, maar niet 
meer dan 30 euro; and

(d) voor het kalenderjaar 2015 en de 
daaropvolgende kalenderjaren: 95 euro.

(d) voor het kalenderjaar 2015: de op de 
beurs verhandelde CO2-prijs, maar niet 
meer dan 40 euro;

Or. de

Justification

The premiums should be based on comparable certificate prices under the EU emissions trading 
system, since any other arrangement would discriminate against automobile manufacturers. In 
order to take account of economic realities, the premiums should also be based on the price at 
which certificates are being traded on the exchange.

Amendment 178
Chris Davies

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 3 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

3 bis. Voor het kalenderjaar 2020 en de 
daaropvolgende jaren zal de Commissie 
een bijdrage voor overtollige emissies 
voorstellen die niet minder dan 10% 
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hoger dient te zijn dan de geraamde 
marginale kosten om de gemiddelde CO2-
emissies zoals gespecificeerd in artikel 1 
en bijlage I te bereiken.

Or. en

Justification

It is important to inform the industry that new penalties will be applied from 2020 in order to 
ensure that the target set for that year is achieved.

Amendment 179
Chris Davies

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 5

Text proposed by the Commission Amendment

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

5. De bijdragen voor overtollige emissies 
worden herverdeeld aan fabrikanten of, in 
geval van een groep, de groepsbeheerder, 
met gemiddelde specifieke CO2-emissies 
onder het doel, evenredig aan de geschatte 
totale besparingen. 

Or. en

Justification

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  Revenue 
raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to manufacturers of 
lower emission cars, many of which are working with lower profit margins as a result of 
following a more environmentally beneficial strategy.
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Amendment 180
Gyula Hegyi

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 5

Text proposed by the Commission Amendment

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

5. De bijdragen voor overtollige emissies 
vloeien terug naar de begroting van de 
Europese Unie en worden gebruikt voor 
steun aan duurzame vervoerswijzen, met 
inbegrip van openbaar vervoer en 
fietsinfrastructuur.

Or. en

Justification

The penalties of the cars not meeting the environmental should contribute to the development of 
sustainable transport methods.

Amendment 181
Martin Callanan

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 5

Text proposed by the Commission Amendment

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

5. De bijdragen voor overtollige emissies 
worden gebruikt voor het opzetten van een 
specifiek fonds voor onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van energie-
efficiëntie van wegvoertuigen, met 
inbegrip van alternatieve 
aandrijvingssystemen.

Or. en

Justification

So as to promote innovation and contribute to achieving EU environmental objectives, the funds 
collected from the present regulation should reinvested in R & D in the area of CO2 mitigation 
from the road transport sector.
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Amendment 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 5

Text proposed by the Commission Amendment

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

5. De bijdragen voor overtollige emissies 
vloeien naar een fonds waarvan de 
inkomsten moeten worden gebruikt voor 
de vermindering van CO2-emissies in het 
wegverkeer en voor onderzoek naar 
nieuwe energie-efficiënte technologieën.

Or. de

Justification

To promote technological innovation, any premiums should be paid into a specific fund to 
support research into and the development of energy-efficient technologies and measures to 
prevent CO2 emissions in the road transport sector.

Amendment 183
Kurt Joachim Lauk

Proposal for a regulation
Article 7 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Artikel 7 bis
Bonussysteem

1. Indien de streefwaarde in 2012 door 
meer dan 25%, in 2013 door meer dan 
50% en in 2014 door meer dan 75% van 
het totale wagenpark wordt bereikt, 
ontvangt de constructeur bonuspunten.
2. Bonuspunten worden op dezelfde wijze 
berekend als de bijdragen voor overtollige 
emissies overeenkomstig artikel 7, waarbij 
één bonuspunt overeenkomt met één euro.
3. Vanaf 2012 verkregen bonuspunten 
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worden verrekend met mogelijk later 
overeenkomstig artikel 7 opgelegde 
boetes.
4. De Commissie stelt de methode vast 
voor de bepaling en verrekening van de 
bonuspunten.

Or. de

Justification

Given the lead-in times for new models and technologies of at least five to seven years, the 
introduction of staggered targets makes sense. Manufacturers whose share of the total car fleet 
which meets the target is greater than required should be offered an incentive and a reward for 
the measures taken to reduce CO2 emissions in the form of bonus points which can be offset 
against possible future penalties.

Amendment 184
Jorgo Chatzimarkakis

Proposal for a regulation
Artikel 8

Text proposed by the Commission Amendment

Publicatie van de prestaties van de 
constructeurs

Publicatie van de prestaties van de 
constructeurs ("Naming and Shaming")

1. Uiterlijk 31 oktober 2011 en elk 
daaropvolgend jaar publiceert de 
Commissie een lijst waarin voor elke 
constructeur het volgende wordt vermeld:

1. Uiterlijk 31 oktober 2010 en elk 
daaropvolgend jaar publiceert de 
Commissie een lijst waarin voor elke 
constructeur het volgende wordt vermeld:

(a) zijn specifieke emissiedoelstelling voor
het voorafgaande kalenderjaar;

(a) zijn gemiddelde specifieke CO2-
emissies in het voorafgaande kalenderjaar; 
en

(b) zijn gemiddelde specifieke CO2-
emissies in het voorafgaande 
kalenderjaar;

(b) de gemiddelde specifieke CO2-emissies 
voor alle nieuwe personenauto's in de 
Gemeenschap tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar.

(c) het verschil tussen zijn gemiddelde 
specifieke CO2-emissies in het 
voorafgaande kalenderjaar en zijn 
specifieke emissiedoelstelling voor dat 
jaar; en
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(d) de gemiddelde specifieke CO2-emissies 
voor alle nieuwe personenauto's in de 
Gemeenschap tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar.

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

2. Met ingang van 31 oktober 2016 moet 
op de in lid 1 vermelde lijst ook worden 
vermeld of de constructeur tijdens het 
voorafgaande kalenderjaar heeft voldaan 
aan de eisen van artikel 4.

Or. en

Justification

From 2010 already, consumers should be able to access lists recording the performances of each 
car manufacturers, so as to help them make inform choices and to put pressure on car 
manufacturers to step up their efforts.

Amendment 185
Bogusław Sonik

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

1. Uiterlijk 31 oktober 2011 en elk 
daaropvolgend jaar publiceert de 
Commissie een lijst waarin voor elke 
constructeur het volgende wordt vermeld:

1. Uiterlijk 31 oktober 2013 en elk 
daaropvolgend jaar publiceert de 
Commissie een lijst waarin voor elke 
constructeur het volgende wordt vermeld:

Or. en

Justification

Publication should go in line with the implementation of the regulation in order to avoid market 
distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the publication should not start 
before 2013.
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Amendment 186
Bogusław Sonik

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. en

Justification

Duplication of Article 8, paragraph 1; clarity reasons.

Amendment 187
Kurt Joachim Lauk

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

2. Met ingang van 31 oktober 2016 moet 
op de in lid 1 vermelde lijst ook worden 
vermeld of de constructeur tijdens het 
voorafgaande kalenderjaar heeft voldaan 
aan de eisen van artikel 4.

Or. de

Justification

Given that the automobile industry has development and production cycles which last between 
five and seven years, a binding target can be set only with effect from 2015. An earlier date 
would not be consistent with economic realities. The starting date for the publication of 
performance-related data should be put back accordingly.



PE407.904v01-00 136/198 AM\728751NL.doc

NL

Amendment 188
Marie-Noëlle Lienemann

Proposal for a regulation
Artikel 9

Text proposed by the Commission Amendment

Artikel 9 deleted
Afwijking voor onafhankelijke 

constructeurs van kleine aantallen
1. Een afwijking van de overeenkomstig 
bijlage I berekende specifieke 
emissiedoelstelling kan worden 
aangevraagd door een constructeur:
(a) waarvan per kalenderjaar minder dan 
10 000 nieuwe personenauto's in de 
Gemeenschap worden geregistreerd; en
(b) die niet verbonden is met een andere 
constructeur.
2. De in lid 1 vermelde afwijking kan
hoogstens voor vijf kalenderjaren worden 
aangevraagd. De aanvraag moet bij de 
Commissie worden ingediend en de 
volgende informatie bevatten:
(a) de naam en de contactpersoon van de 
constructeur;
(b) bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
constructeur in aanmerking komt voor de 
in lid 1 vermelde afwijking;
(c) bijzonderheden betreffende de door de 
constructeur geproduceerde 
personenauto's, inclusief de massa en de 
specifieke CO2-emissies van die 
personenauto's; en
(d) een specifieke emissiedoelstelling die 
overeenstemt met het reductiepotentieel 
van de constructeur, inclusief het 
technologische potentieel om zijn 
specifieke CO2-emissies te beperken.
3. Als de Commissie van oordeel is dat de 
constructeur in aanmerking komt voor de 
in lid 1 vermelde afwijking en dat de door 
de constructeur voorgestelde specifieke 
emissiedoelstelling overeenstemt met zijn 
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reductiepotentieel, inclusief van het 
technologische potentieel om zijn 
specifieke CO2-emissies te beperken, kent 
de Commissie een afwijking toe aan de 
constructeur. Deze afwijking geldt met 
ingang van 1 januari van het jaar dat 
volgt op het jaar waarin de afwijking werd 
aangevraagd.
4. Een constructeur aan wie 
overeenkomstig dit artikel een afwijking is 
toegekend, stelt de Commissie 
onmiddellijk in kennis van eventuele 
wijzigingen die een invloed (kunnen) 
hebben op de voorwaarden om voor de 
afwijking in aanmerking te komen.
5. Als de Commissie op basis van de in 
lid 4 vermelde kennisgeving of om andere 
redenen beslist dat een constructeur niet 
langer in aanmerking komt voor de 
afwijking, trekt zij de afwijking in met 
ingang van 1 januari van het volgende 
kalenderjaar en stelt zij de constructeur 
daarvan in kennis.
6. Als de Commissie van oordeel is dat de 
constructeur het in zijn aanvraag 
uiteengezette beperkingsprogramma 
onvoldoende ten uitvoer legt, kan de 
Commissie de afwijking intrekken.
7. De Commissie kan gedetailleerde 
bepalingen voor de tenuitvoerlegging van 
leden 1 tot en met 6 vaststellen, inclusief 
een interpretatie van de criteria om in 
aanmerking te komen voor een afwijking, 
de inhoud van de aanvragen en de inhoud 
en beoordeling van de programma's voor 
de beperking van de specifieke CO2-
emisies.
De maatregelen die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door ze aan te 
vullen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 12, lid 3.

Or. en
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Justification

There is no justification for granting derogations for makers of high-emitting cars. This would 
distort the market and create an incentive for carmakers to set up precisely the kind of company 
that is eligible to such derogations. As a consequence, substantial numbers of new cars 
registered would drop out of the scope of the legislation.

Amendment 189
Jens Holm

Proposal for a regulation
Artikel 9

Text proposed by the Commission Amendment

Artikel 9 deleted
Afwijking voor onafhankelijke 

constructeurs van kleine aantallen
1. Een afwijking van de overeenkomstig 
bijlage I berekende specifieke 
emissiedoelstelling kan worden 
aangevraagd door een constructeur:
(a) waarvan per kalenderjaar minder dan 
10 000 nieuwe personenauto's in de 
Gemeenschap worden geregistreerd; en
(b) die niet verbonden is met een andere 
constructeur.
2. De in lid 1 vermelde afwijking kan 
hoogstens voor vijf kalenderjaren worden 
aangevraagd. De aanvraag moet bij de 
Commissie worden ingediend en de 
volgende informatie bevatten:
(a) de naam en de contactpersoon van de 
constructeur;
(b)bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
constructeur in aanmerking komt voor de 
in lid 1 vermelde afwijking;
(c) bijzonderheden betreffende de door de 
constructeur geproduceerde 
personenauto's, inclusief de massa en de 
specifieke CO2-emissies van die 
personenauto's; en
(d) een specifieke emissiedoelstelling die 
overeenstemt met het reductiepotentieel 
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van de constructeur, inclusief het 
technologische potentieel om zijn 
specifieke CO2-emissies te beperken.
3. Als de Commissie van oordeel is dat de 
constructeur in aanmerking komt voor de 
in lid 1 vermelde afwijking en dat de door 
de constructeur voorgestelde specifieke 
emissiedoelstelling overeenstemt met zijn 
reductiepotentieel, inclusief van het 
technologische potentieel om zijn 
specifieke CO2-emissies te beperken, kent 
de Commissie een afwijking toe aan de 
constructeur. Deze afwijking geldt met 
ingang van 1 januari van het jaar dat 
volgt op het jaar waarin de afwijking werd 
aangevraagd.
4. Een constructeur aan wie 
overeenkomstig dit artikel een afwijking is 
toegekend, stelt de Commissie 
onmiddellijk in kennis van eventuele 
wijzigingen die een invloed (kunnen) 
hebben op de voorwaarden om voor de 
afwijking in aanmerking te komen.
5. Als de Commissie op basis van de in 
lid 4 vermelde kennisgeving of om andere 
redenen beslist dat een constructeur niet 
langer in aanmerking komt voor de 
afwijking, trekt zij de afwijking in met 
ingang van 1 januari van het volgende 
kalenderjaar en stelt zij de constructeur 
daarvan in kennis.
6. Als de Commissie van oordeel is dat de 
constructeur het in zijn aanvraag 
uiteengezette beperkingsprogramma 
onvoldoende ten uitvoer legt, kan de 
Commissie de afwijking intrekken.
7. De Commissie kan gedetailleerde 
bepalingen voor de tenuitvoerlegging van 
leden 1 tot en met 6 vaststellen, inclusief 
een interpretatie van de criteria om in 
aanmerking te komen voor een afwijking, 
de inhoud van de aanvragen en de inhoud 
en beoordeling van de programma's voor 
de beperking van de specifieke CO2-
emisies.
De maatregelen die bedoeld zijn om niet-
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essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door ze aan te 
vullen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 12, lid 3.

Or. en

Justification

There is no reason for giving specific exemptions for high-emitting cars.

Amendment 190
Martin Callanan, Chris Davies

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

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

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

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

(b) die niet verbonden is met een andere 
autofabrikant of
(b bis) verbonden ondernemingen heeft 
welke in totaal verantwoordelijk zijn voor 
minder dan 10 000 nieuwe personenauto's 
die per kalenderjaar in de Gemeenschap 
worden geregistreerd.

Or. en

Justification

This amendment clarifies and simplifies the scope of the derogation while remaining strictly 
below the 10,000 threshold. There may be cases where two connected manufacturers register 
fewer than 10,000 new passenger cars. They should be considered as unconnected.
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Amendment 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

Afwijking voor onafhankelijke 
constructeurs van kleine aantallen

Afwijking voor gespecialiseerde
constructeurs van kleine aantallen

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

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

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

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

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

(b) waarvan de personenauto's behoren 
tot een categorie met specifieke 
kenmerken die verhinderen dat deze 
doelstelling wordt gehaald.

Or. it

Justification

This exemption is required for all specialised manufacturers (0.2% of the total, involving fewer 
than 30 000 cars with a low mileage and only marginal total CO2 emissions), who are incapable 
of securing reductions of at least 60% in accordance with Annex 1.  With a view to avoiding 
unwarranted distortions of competition, the exemption should apply to all manufacturers 
(whether 'connected' to another manufacturer or not) competing on the same market segment. 
Otherwise, 'connected' manufacturers would have a major adverse impact on the pool manager.

Amendment 192
Magor Imre Csibi

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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

(a) waarvan per kalenderjaar minder dan 
1.000 nieuwe personenauto's in de 
Gemeenschap worden geregistreerd; en
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Or. en

Justification

The derogation clause should be limited to a minimum for environmental reasons and in order to 
avoid unequal treatment between manufacturers of different sizes. Moreover, the threshold 
should be lowered from 10 000 to 1000 new passenger cars to take into consideration Annex XII, 
Part 2, Point 1 of the Directive 2007/46/CE.

Amendment 193
Karl-Heinz Florenz

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. de

Justification

Rules should be created which are geared to market trends.

Amendment 194
Thomas Ulmer

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. de
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Amendment 195
Thomas Ulmer

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

1 bis. Op verzoek verleent de Commissie 
constructeurs van specifieke modellen 
waarvan de nieuwe registraties in totaal 
niet meer dan 1% van de totale jaarlijkse 
registraties van nieuwe personenauto's in 
de EU uitmaken, toestemming voor een 
alternatieve doelstelling die lager ligt dan 
hun gemiddelde specifieke emissies in 
2008, in plaats van de overeenkomstig 
bijlage I berekende waarde.

Or. de

Justification

The proposal for a regulation fails to take account of the special situation of manufacturers 
which only offer specific models, but are too large to qualify for the derogation under Article 
9(1)(a) and (b). An alternative target would require such manufacturers to make at least the 
same efforts as fleet manufacturers, but at the same time would offer them fair conditions on the 
basis of the reference year 2008.

Amendment 196
Martin Callanan, Chris Davies

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 2 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) een specifieke emissiedoelstelling die 
overeenstemt met het reductiepotentieel
van de constructeur, inclusief het 
technologische potentieel om zijn 
specifieke CO2-emissies te beperken.

(d) een specifieke emissiedoelstelling die 
overeenstemt met de capaciteit van de 
constructeur, de financiële middelen en 
het CO2-reductiepotentieel van het model 
in vergelijking met directe concurrenten.

Or. en
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Justification

This amendment defines the criteria from which to determine and assess the individual targets in 
order to provide greater legal certainty and predictability while encouraging emissions 
reductions.

Amendment 197
Martin Callanan, Chris Davies

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. Als de Commissie van oordeel is dat de 
constructeur in aanmerking komt voor de 
in lid 1 vermelde afwijking en dat de door 
de constructeur voorgestelde specifieke 
emissiedoelstelling overeenstemt met zijn 
reductiepotentieel, inclusief van het 
technologische potentieel om zijn 
specifieke CO2-emissies te beperken, kent 
de Commissie een afwijking toe aan de 
constructeur. Deze afwijking geldt met 
ingang van 1 januari van het jaar dat volgt 
op het jaar waarin de afwijking werd 
aangevraagd.

3. Als de Commissie van oordeel is dat de 
constructeur in aanmerking komt voor de 
in lid 1 vermelde afwijking en tevreden is 
over de door de constructeur voorgestelde 
specifieke emissiedoelstelling, kent de 
Commissie een afwijking toe aan de 
constructeur. Hierbij houdt de Commissie 
rekening met de criteria van lid 2, letter 
d). Deze afwijking geldt met ingang van 1 
januari van het jaar dat volgt op het jaar 
waarin de afwijking werd aangevraagd.

Or. en

Justification

This amendment is necessary for reasons of consistency with the amendment to Article 9, 
paragraph 2, point (d).

Amendment 198
Martin Callanan, Chris Davies

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 6

Text proposed by the Commission Amendment

6. Als de Commissie van oordeel is dat de 
constructeur het in zijn aanvraag 

6. Als de Commissie van oordeel is dat de 
constructeur het in zijn aanvraag 
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uiteengezette beperkingsprogramma 
onvoldoende ten uitvoer legt, kan de 
Commissie de afwijking intrekken.

uiteengezette beperkingsprogramma 
onvoldoende ten uitvoer legt, kan de 
Commissie de constructeur een bijdrage 
voor overtollige emissies als bedoeld in 
artikel 7 opleggen.

Or. en

Justification

If a manufacturer exceeds its emissions target set out in its application for a derogation, a 
revocation of the derogation would be a disproportionate measure. Instead, the same excess 
emissions premium system as it is foreseen for mass manufacturers should be applied to that 
manufacturer. This aligns the process for small manufacturers more closely to that for mass 
manufacturers.

Amendment 199
Rebecca Harms

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 7 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

7 bis. Een aanvraag voor een afwijking 
met inbegrip van informatie ter 
ondersteuning, een kennisgeving 
overeenkomstig lid 4, een intrekking op 
grond van de leden 5 en 6 of maatregelen 
als bedoeld in lid 7 worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendment 200
Karl-Heinz Florenz

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 7 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

7 bis. Een constructeur kan de Commissie 
verzoeken om een alternatieve doelstelling 
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die 25% lager ligt dan zijn gemiddelde 
specifieke emissies in 2006, in plaats van 
de overeenkomstig bijlage I berekende 
waarde, mits
(a) hij geen verbonden onderneming heeft 
en zijn jaarlijkse registratie van nieuwe 
auto's in de EU tussen de in lid 1 
vastgestelde waarde en 1,5% van de 
Europese markt ligt, of
(b) hij verbonden ondernemingen heeft en 
zijn jaarlijkse registratie van nieuwe 
auto's in de EU samen met de verbonden 
ondernemingen tussen de in lid 1 
vastgestelde waarde en 1,5% van de 
Europese markt ligt.
Verbonden ondernemingen kunnen de 
Commissie verzoeken om een alternatieve 
doelstelling die 25% lager ligt dan hun 
totale gemiddelde specifieke emissies in 
2006, in plaats van de overeenkomstig 
bijlage 1 berekende waarde, indien hun 
jaarlijkse registratie van nieuwe auto's in 
de EU, samen met enige andere 
verbonden onderneming, tussen de in lid 
1 vastgestelde waarde en 1,5% van de 
Europese markt ligt.

Or. de

Justification

The requirement to reduce emissions by 25% will demand greater efforts from manufacturers of 
specific models than from fleet manufacturers. Nevertheless, they remain going concerns. The 
Commission proposal fails to take proper account of the specific situation of manufacturers 
which only offer specific models, but are too large to be covered by the derogation under Article 
9(1). Pooling will not help these manufacturers, since this would entail offering their competitors 
an insight into their plans for coming years.
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Amendement 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Een constructeur kan de Commissie 
verzoeken om toestemming voor het 
hanteren van een emissiedoelstelling die 
25% lager ligt dan zijn gemiddelde 
specifieke emissies in 2006, in plaats van 
de specifieke emissiedoelstelling als 
omschreven in Bijlage I, mits hij:
(a) geen verbonden ondernemingen heeft 
en verantwoordelijk is voor tussen 10 000 
en 300 000 nieuwe personenauto's die per 
kalenderjaar in de Gemeenschap worden 
geregistreerd; of
(b) verbonden ondernemingen heeft welke 
in totaal verantwoordelijk zijn voor tussen 
10 000 en 300 000 nieuwe personenauto's 
die per kalenderjaar in de Gemeenschap 
worden geregistreerd.
Verbonden ondernemingen kunnen de 
Commissie verzoeken om toestemming 
voor het hanteren van een alternatieve 
emissiedoelstelling die 25% lager ligt dan 
hun gecombineerde gemiddelde specifieke 
emissies in 2006, , in plaats van de 
specifieke emissiedoelstelling als 
omschreven in Bijlage I, mits deze 
verbonden ondernemingen, 
samengenomen met enige andere 
verbonden onderneming, 
verantwoordelijk zijn voor tussen 10 000 
en 300 000 nieuwe personenauto's die per 
kalenderjaar in de Gemeenschap worden 
geregistreerd.  

Or. en

Motivering

The Commission's proposal gives niche manufacturers (who make a narrow range of cars) 
targets that are unachievable and much tougher than their direct competitors. Their competitors, 
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who either sell a wider range of cars or are part of a group, are not required to make the same 
level of effort even though they sell cars with similar CO2 emissions. The amendment allows 
niche manufacturers to choose a 25% minimum target. This is a very significant reduction in 
CO2 emissions compared to the industry average of 19%, and therefore results in a negligible 
impact on the environmental outcome.

Amendement 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Eco-innovatie

1. Het bij artikel 12 van deze verordening 
ingestelde comité besluit over verzoeken 
tot erkenning van eco-innovaties, met 
inbegrip van de met de toepassing van een 
technologie samenhangende 
vermindering van de CO2-emissies.
2. Constructeurs als bedoeld in artikel 3 
of toeleveranciers die een technologie 
produceren kunnen verzoeken tot 
erkenning van eco-innovaties indienen.
Zulke verzoeken dienen gegevens over 
CO2-vermindering door de betreffende 
technologie te bevatten, welke door een 
onafhankelijke instantie zijn 
gecertificeerd. De overeenkomstig artikel 
41 van Richtlijn 2007/46/EG aangewezen 
technische diensten kunnen als 
onafhankelijke certificerende instantie 
optreden.
3. Eco-innovaties krijgen in het kader van 
het toezicht op de uitvoering van deze 
verordening CO2-kredieten toegewezen 
wanneer ze als standaarduitrusting in 
voertuigtypen of in uitvoeringen daarvan 
worden ingebouwd. De kredieten voor 
eco-innovaties van een constructeur 
bedragen in totaal niet meer dan 10% van 
de overeenkomstig bijlage I vastgestelde 
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specifieke emissiedoelstelling van een 
constructeur.
4. Onafhankelijk van deze procedure 
moeten de werkzaamheden met het oog op 
herziening van de testcyclus parallel met 
de erkenning van eco-innovaties 
voortgaan, opdat het CO2-
verminderingspotentieel van deze 
innovaties voor de lange termijn in de 
testcyclus wordt weerspiegeld.
5. Bij de herziening van de richtlijn 
overeenkomstig artikel 1 stelt de 
Commissie in het kader van de 
effectbeoordeling een volledige evaluatie 
op van de dankzij eco-innovaties bereikte 
verminderingen van de CO2-emissies, 
teneinde ervoor te zorgen dat voor de 
volgende jaren alle CO2-verminderende 
maatregelen naar behoren in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van 
de mate waarin de constructeurs hun 
emissiedoelstellingen hebben 
verwezenlijkt.
6. Het bij artikel 12 van deze verordening 
ingestelde comité onderzoekt of het 
verzoek om erkenning van eco-innovaties 
volledig is en besluit binnen drie maanden 
na indiening van de aanvraag over de 
inachtneming van eco-innovaties. De 
Commissie dient daartoe een voorstel in 
bij het Comité.
De aanvrager kan binnen een maand 
nadat het besluit is meegedeeld, bij de 
Commissie beroep aantekenen tegen het 
besluit van het Comité. De Commissie legt 
het beroep voor aan het Comité, dat dit 
binnen drie maanden onderzoekt en een 
besluit neemt.
Alle besluiten over de erkenning van eco-
innovaties worden door de Commissie in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

Or. de
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Motivering

The regulation should offer incentives to improve the efficiency of components and functions, 
even if their contribution to reducing CO2 emissions is not measured in the test cycle pursuant to 
Regulation 715/2007, something which the Commission proposal fails to do. These components 
and functions include LED lamps, sunroofs, consumption gauges or the cruise control facility. 
Only those technologies which definitely serve to reduce CO2 emissions should be counted as 
eco-innovations. In return for the flexibility offered to the industry, it is proposed that the total 
bonuses granted to a manufacturer in respect of eco-innovations should be limited to 10% of that 
manufacturer's target as calculated pursuant to Annex I.

Amendement 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
1. Het bij artikel 12 van deze verordening 
ingestelde comité besluit over verzoeken 
tot erkenning van eco-innovaties, met 
inbegrip van de met de toepassing van een 
technologie samenhangende 
vermindering van de CO2-emissies.
2. Constructeurs als bedoeld in artikel 3 
of toeleveranciers die een technologie 
produceren kunnen verzoeken tot 
erkenning van eco-innovaties indienen.
Zulke verzoeken dienen gegevens over 
CO2-vermindering door de betreffende 
technologie te bevatten, welke door een 
onafhankelijke instantie zijn 
gecertificeerd. De overeenkomstig artikel 
41 van Richtlijn 2007/46/EG aangewezen 
technische diensten kunnen als 
onafhankelijke certificerende instantie 
optreden.
3. Eco-innovaties krijgen in het kader van 
het toezicht op de uitvoering van deze 
verordening CO2-kredieten toegewezen 
wanneer ze als standaarduitrusting in 
voertuigtypen of in uitvoeringen daarvan 
worden ingebouwd. Kredieten voor eco-
innovaties bedragen niet meer dan 50% 
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van de overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
CO2-vermindering. Het bij artikel 12 
ingestelde comité kan de geldigheid van 
CO2-kredieten voor afzonderlijke 
technologieën aan een bepaalde 
tijdslimiet verbinden en deze kredieten 
degressief over een bepaalde periode 
toekennen. Hierbij houdt het Comité 
rekening met de stand van de technologie 
alsook met de specifieke productcycli van 
de automobielindustrie.
4. Onafhankelijk van deze procedure 
moeten de werkzaamheden met het oog op 
herziening van de testcyclus parallel met 
de erkenning van eco-innovaties 
voortgaan, opdat het CO2-
verminderingspotentieel van deze 
innovaties voor de lange termijn in de 
testcyclus wordt weerspiegeld.
5. Bij de herziening van de richtlijn 
overeenkomstig artikel 1 stelt de 
Commissie in het kader van de 
effectbeoordeling een volledige evaluatie 
op van de dankzij eco-innovaties bereikte 
verminderingen van de CO2-emissies, 
teneinde ervoor te zorgen dat voor de 
volgende jaren alle CO2-verminderende 
maatregelen naar behoren in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van 
de mate waarin de constructeurs hun 
emissiedoelstellingen hebben 
verwezenlijkt.
6. Het bij artikel 12 van deze verordening 
ingestelde comité onderzoekt of het 
verzoek om erkenning van eco-innovaties 
volledig is en besluit binnen drie maanden 
na indiening van de aanvraag over de 
inachtneming van eco-innovaties. De 
Commissie dient daartoe een voorstel in 
bij het Comité.
De aanvrager kan binnen een maand 
nadat het besluit is meegedeeld, bij de 
Commissie beroep aantekenen tegen het 
besluit van het Comité. De Commissie legt 
het beroep voor aan het Comité, dat dit 
binnen drie maanden onderzoekt en een 
besluit neemt.
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Alle besluiten over de erkenning van eco-
innovaties worden door de Commissie in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

Or. de

Motivering

Aim: create incentives to improve the efficiency of components and functions in order to 
encourage innovation. Only technologies which definitely lead to reductions in CO2 emissions 
should be counted as eco-innovations. This can be guaranteed by means of certification by 
testing bodies (a method already employed in EU type-approval procedures). In keeping with an 
ambitious environmental objective, only 50% of the CO2 reduction achieved by means of eco-
innovations which form part of the standard specification of a car should count towards bonuses 
and the bonuses should be valid only for a limited period or awarded degressively.

Amendement 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
1. Eco-innovaties zijn innoverende 
technologieën in de auto die, ongeacht het 
rijgedrag, aantoonbaar tot vermindering 
van de verminderde CO2-emissies leiden, 
maar die niet of onvoldoende tot uiting 
komen in de CO2-meting overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 715/2007.
2. Het in artikel 12, lid 1 van deze 
verordening bedoelde comité besluit 
inzake aanvragen voor erkenning van 
eco-innovaties, met inbegrip van de 
daadwerkelijke CO2-vermindering als 
gevolg van een technologie.
3. Een aanvraag tot erkenning van een 
eco-innovatie kan worden ingediend door 
constructeurs of toeleveranciers van deze 
technologie. Aanvragen dienen vergezeld 
te gaan van technische gegevens inzake 
de met een technologie samenhangende 
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CO2-vermindering. Deze gegevens dienen 
te worden gecertificeerd door een derde 
partij. Overeenkomstig artikel 41 van 
Richtlijn 2007/46/EG aangemelde 
instellingen kunnen als certificerende 
derde partij optreden.
4. Eco-innovaties worden in het kader van 
het toezicht op deze verordening in 
aanmerking genomen in de vorm van 
kredieten die worden toegewezen wanneer 
deze innovaties als standaarduitrusting in 
voertuigentypes of uitvoeringen daarvan 
worden geïnstalleerd. De met een 
technologie verbonden kredieten mogen 
niet hoger zijn dan 75% van de 
daadwerkelijke CO2-vermindering die 
overeenkomstig lid 2 besloten wordt 
vastgesteld. Het in artikel 12, lid 1 
bedoelde comité kan de geldigheid van de 
kredieten aan technologieën aan een 
bepaalde tijdslimiet verbinden of besluiten 
dat deze kredieten degressief over een 
bepaalde periode worden toegekend. 

Or. en

Motivering

The final Regulation should offer incentives to increase the efficiency of auxiliaries / components 
even if their CO2 benefit is not reflected in the CO2 measurement according to Regulation 
715/2007. Only technologies that lead to real-world CO2 reductions beyond any doubt should be 
considered as eco-innovations, their impact having to be certified by a competent technical 
service such as those used in EU type approval.

Amendement 205
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op 31 december 2009 dient 
de Commissie een voorstel in met het oog 
op de uitbreiding van de werkingssfeer 
van deze verordening tot lichte 
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bedrijfsvoertuigen als gedefinieerd in 
Bijlage II van Richtlijn 2007/46/EG, 
waarbij de gemiddelde emissiewaarden 
worden vastgesteld op 175 g CO2/km met 
ingang 1 januari 2012 en niet meer dan 
160 g CO2/km met ingang van 1 januari 
2015. 

Or. en

Motivering

This Regulation also needs to include lighter trucks since the account for approximately 2% of 
the EU's total transport emissions. We do not want to repeat the same mistake as the US when 
they adopted the CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standards and the industry 
responded by turning more than half of all vehicles into lighter trucks (SUVs, pick-ups, vans).

Amendement 206
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de krachtens Beschikking 
1753/2000/EG ingediende gegevens zal de 
Commissie in 2010 beoordelen of tussen 
2006 en 2009 een stijging of daling van de 
massa van nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden.

2. In 2010 zal de Commissie beoordelen of
de voetafdruk van nieuwe personenauto's
tussen 2006 en 2009 is toegenomen of 
afgenomen.

Indien een wijziging van de massa van 
nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden, wordt het in bijlage I 
vermelde cijfer voor de autonome 
massatoename gewijzigd in het 
gemiddelde van de jaarlijkse 
massawijzigingen in de kalenderjaren 2006 
tot en met 2009.

Indien een wijziging van de voetafdruk
van nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden, wordt het in bijlage I 
vermelde cijfer voor de autonome 
voetafdruktoename gelijkgesteld met het 
gemiddelde van de jaarlijkse 
voetafdrukwijzigingen in de kalenderjaren 
2006 tot en met 2009.

Or. en

Motivering

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
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who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important means of 
reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint'.

Amendement 207
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de krachtens Beschikking 
1753/2000/EG ingediende gegevens zal de 
Commissie in 2010 beoordelen of tussen 
2006 en 2009 een stijging of daling van de 
massa van nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden.

2. Op basis van de krachtens Beschikking 
1753/2000/EG ingediende gegevens zal de 
Commissie in 2016 beoordelen of tussen 
2006 en 2015 een stijging of daling van de 
massa van nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden.

Indien een wijziging van de massa van 
nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden, wordt het in bijlage I 
vermelde cijfer voor de autonome 
massatoename gewijzigd in het gemiddelde 
van de jaarlijkse massawijzigingen in de 
kalenderjaren 2006 tot en met 2009.

Indien een wijziging van de massa van 
nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden, wordt het in bijlage I 
vermelde cijfer voor de autonome 
massatoename gewijzigd in het gemiddelde 
van de jaarlijkse massawijzigingen in de 
kalenderjaren 2006 tot en met 2015.

Or. en

Motivering

The linear curve that gives the targets for 2012 is based on the total cars average weight. Should 
the average weight change, the manufacturers would have less than two years to comply with the 
new targets which is not enough time as most models then are in the development or production 
phase.

Amendement 208
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de krachtens Beschikking 
1753/2000/EG ingediende gegevens zal de 
Commissie in 2010 beoordelen of tussen 

2. In 2010 zal de Commissie beoordelen of
de voetafdruk van nieuwe personenauto's
tussen 2006 en 2009 is toegenomen of 
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2006 en 2009 een stijging of daling van de 
massa van nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden.

afgenomen.

Indien een wijziging van de massa van 
nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden, wordt het in bijlage I 
vermelde cijfer voor de autonome 
massatoename gewijzigd in het 
gemiddelde van de jaarlijkse 
massawijzigingen in de kalenderjaren 2006 
tot en met 2009.

Indien een wijziging van de voetafdruk
van nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden, wordt het in bijlage I 
vermelde cijfer voor de autonome 
voetafdruktoename gelijkgesteld met het 
gemiddelde van de jaarlijkse 
voetafdrukwijzigingen in de kalenderjaren 
2006 tot en met 2009.

Or. en

Motivering

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours heavier 
options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to weight 
reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in weight in the 
car-fleet, which is positive from safety point of view It will also give greater regulatory certainty 
as changes over time are expected to be less marked than with mass.

Amendement 209
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie zal de technologische 
ontwikkelingen beoordelen en, voorzover 
nodig, de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 715/2007 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen 
wijzigen.

geschrapt

Or. en

Motivering

In Regulation 715/2007 and the implementing act (to be adopted) the Commission has already 
laid down all of the relevant issues it will review and which the Commission may introduce with 
regard to Euro 5 and Euro 6. This Article is therefore redundant.
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Amendement 210
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie zal de technologische 
ontwikkelingen beoordelen en, voor zover 
nodig, de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 715/2007 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen 
wijzigen.

3. De Commissie zal de technologische 
ontwikkelingen beoordelen en, voor zover 
nodig, de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 715/2007 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen 
wijzigen. De Commissie zal met name de 
procedures voor de meting van CO2-
emissies en de mogelijkheden voor het 
opnemen van CO2-emissietests in de 
testcyclus ‘overeenstemming tijdens het 
gebruik’ herzien, zonder de snelle 
invoering te belemmeren van nieuwe, 
minder beproefde technologieën (bijv. 
accu's, brandstofcellen) om de CO2-
emissies te verlagen. 

Or. en

Motivering

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world emissions 
correspond to those measured at type approval. CO2 emissions from vehicles that have been 
used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during type approval. 
An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will improve to the 
legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase compared to those 
measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies (e.g. batteries, fuel 
cells) some degradations should be allowed not to block the rapid introduction of new 
technologies with big potential to a long term reduction.
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Amendement 211
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name dient de Commissie uiterlijk in 
2010 passende voorstellen in om ervoor te 
zorgen dat de procedures voor CO2-
emissiemeting als neergelegd in 
Verordening(EG) nr. 715/2007 en de 
uitvoeringsmaatregelen daarbij worden 
aangepast, overeenkomstig artikel 14, lid 
3 van die verordening, opdat de werkelijke 
rijomstandigheden beter worden 
weerspiegeld en alle relevante eco-
innovaties in deze procedures worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 212
Martin Callanan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie dient uiterlijk op 31 
december 2015 een voorstel in voor een 
verordening houdende vaststelling van het 
gemiddelde niveau van CO2-emissies voor 
nieuwe personenauto's, dat in geen geval 
hoger mag zijn dan 100 g/km en dat met 
ingang van 1 januari 2020 van kracht zal 
worden.
Dit voorstel zal worden voorafgegaan 
door een algemene evaluatie van het 
effect op de automobielindustrie en de 
daarmee verbonden industrieën en 
vergezeld gaan van een kosten- en 
batenanalyse, rekening houdend met de 
ontwikkeling van technologische 
innovaties voor beperking van de CO2-
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emissies.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt het gemiddelde niveau van de emissies vast in het kader van de herziening 
van onderhavige verordening. Dat niveau mag in elk geval niet hoger zijn dan 100 g CO2/km en 
zal worden vastgesteld in het licht van de technologische ontwikkelingen.

Amendement 213
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op 31 december 2012 dient 
de Commissie een voorstel in voor een 
verordening tot herziening van de 
gemiddelde emissiewaarden als 
omschreven in Bijlage I, paragraaf 3, 
waaraan alle nieuwe auto's uiterlijk op 1 
januari 2020 moeten voldoen, welke 
waarden worden bijgesteld naar gelang 
van de technologische haalbaarheid en de 
ontwikkeling van internationale 
overeenkomsten voor de periode na 2012. 

Or. en

Motivering

The second reduction target should be revised downward should it seem technologically feasible 
and necessary in the context of the international post-2012 agreements.
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Amendement 214
Chris Davies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie dient uiterlijk op 31 
december 2014 een voorstel in voor een 
verordening houdende vaststelling van het 
gemiddelde niveau van CO2-emissies voor 
nieuwe personenauto's, dat in geen geval 
hoger mag zijn dan 80g/km en dat met 
ingang van 1 januari 2020 van kracht zal 
worden.

Or. en

Motivering

This proposed medium term (2020) target is more ambitious than that agreed by Parliament on 
October 2007. It recognises the very much more progressive stance now being taken by the 
industry and the pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge increase 
in oil prices.

Amendement 215
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie bestudeert de 
technologische ontwikkelingen en voert 
passende CO2-equivalent 
drempelwaarden in voor andere voor 
personenauto's gebruikte energievormen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door ze aan te vullen, worden 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
artikel 12, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. en

Amendement 216
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op 31 december 2012 zorgt 
de Commissie er eveneens voor dat de 
heziening van de New European Driving 
Cycle (NEDC) is afgerond en dat deze de 
daadwerkelijke rijomstandigheden beter 
weerspiegelt, en dat eco-innovaties in de 
desbetreffende testcycli worden 
opgenomen.
3 ter. In 2010 zal de Commissie 
beoordelen of de voetafdruk van nieuwe 
personenauto's tussen 2006 en 2009 is 
toegenomen of afgenomen..
Indien een wijziging van de voetafdruk 
van nieuwe personenauto's heeft 
plaatsgevonden, wordt het in bijlage I 
vermelde cijfer voor de autonome 
voetafdruktoename gelijkgesteld met het 
gemiddelde van de jaarlijkse 
voetafdrukwijzigingen over de 
kalenderjaren 2006 tot en met 2009.

Or. en

Motivering

The test-cycle is the core element in the regulation. It should be developed to reflect real 
conditions and to include possible emission reductions from so called eco-innovations. The mass 
parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives preference to 
certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. The footprint 
parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are expected to be 
less marked than with mass.
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Amendement 217
Guido Sacconi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie zorgt ervoor dat 
uiterlijk in 2015 voertuigen van alle 
gewichtsklassen onder deze verordening 
vallen.

Or. en

Motivering

Some passenger cars have a reference mass exceeding the 2 840 kg maximum mass specified in 
Article 2(2) of the EURO 5/6 Regulation. An example for such a car is the Hummer H2 with a 
kerb weight of 2 902 kg. Under the current proposal, these cars are exempt from the legislation. 
This loophole must be closed to avoid that an increase in very heavy SUVs puts the achievement 
of the EU fleet average target at risk.

Amendement 218
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Telkens wanneer de Commissie 
nieuwe wetgeving voorstelt die gevolgen 
heeft voor lichte bedrijfsvoertuigen en de 
daarin gebruikte brandstoffen op een 
wijze die al dan niet rechtstreeks tot 
toename van de CO2-emissies leidt, 
vermeldt zij dit feit duidelijk in haar 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad en wijst zij op alle eventuele 
negatieve gevolgen voor de naleving door 
de constructeurs van de bij deze 
verordening vastgestelde specifieke CO2-
emissiedoelstellingen.

Or. en
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Motivering

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate if 
any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Amendement 219
Dan Jørgensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk in 2012 herziet de 
Commissie de huidige testcyclus die wordt 
aangewend voor de meting van 
brandstofverbruik en CO2-emissies, zodat 
deze de CO2-emissies die daadwerkelijk 
gegenereerd worden door het rijden op de 
weg, beter weerspiegelen. De 
noodzakelijke maatregelen die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door ze 
aan te vullen, worden vastgesteld in 
overeenstemming met de in artikel 12, lid 
3 bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

The currently used test cycle does not adequately reflect real world CO2 emissions. According to 
some estimates test cycle emissions are today, on average, 19% lower than real life emissions. 
For individual models, they are up to 45% lower. Europe’s test cycle must therefore be revised 
to measure more accurately real world emissions of CO2, as well as the impact of all technical 
measures to lower CO2 emissions, including the so-called ‘eco-innovations’. Such a revision is 
also needed to give consumers better information about their fuel consumption and related costs.
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Amendement 220
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op 31 december 2012 dient 
de Commissie een voorstel voor een 
verordening in die gebaseerd is op een 
nutsparameter welke niet gerelateerd is 
aan gewicht of aan andere attributen die 
rechtstreeks tot een hoger 
brandstofverbruik leiden.
Gedifferentieerde emissiedoelstellingen 
moeten ervoor zorgen dat 
emissievermindering voor alle soorten 
voertuigen wordt gestimuleerd.

Or. en

Motivering

Although use of the weight parameter may prove unavoidable for the phase starting in 2012, 
since there is no adequate data available to justify the use of other parameters, in the long term 
other parameters should be included, to support weight reduction. In recent years, many 
manufacturers have incorporated weight reductions into their strategy for producing low-
consumption, environmentally-friendly vehicles. The regulation should offer further incentives, 
as far as possible.

Amendement 221
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3b. In dit verslag onderzoekt de 
Commissie tevens hoe de parameter 
gewicht het best kan worden vervangen 
door andere parameters zoals volume, 
aantal zitplaatsen, voetafdruk of een 
gecombineerde aanpak, en stelt zij 
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zonodig een wijziging voor van het deel 
van deze verordening waarbij de 
emissiedoelstellingen vanaf 2020 geregeld 
worden. De Commissie streeft er daarbij 
naar, de lastenverdeling tussen de diverse 
constructeurs ongewijzigd te laten.

Or. de

Motivering

Voor de fase vanaf 2012 is het wellicht niet mogelijk een andere parameter dan gewicht als 
uitgangspunt te nemen, aangezien er voor de overige parameters onvoldoende gegevens 
voorhanden zijn. Op lange termijn moet er echter ook rekening worden gehouden met andere 
parameters, om de gewichtsvermindering te ondersteunen. De afgelopen jaren hebben veel 
bedrijven gewichtsvermindering tot onderdeel van hun strategie ten behoeve van verbruiksarme 
en milieuvriendelijke voertuigen gemaakt. Op dit gebied moet de verordening voor zover 
mogelijk verdere prikkels bevatten.

Amendement 222
Bogusław Sonik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Telkens wanneer de Commissie 
nieuwe wetgeving voorstelt die gevolgen 
heeft voor lichte bedrijfsvoertuigen en de 
daarin gebruikte brandstoffen op een 
wijze die al dan niet rechtstreeks tot 
toename van de CO2-emissies leidt, 
vermeldt zij dit feit duidelijk in haar 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad en wijst zij op alle eventuele 
negatieve gevolgen voor de naleving door 
de constructeurs van de bij deze 
verordening vastgestelde specifieke CO2-
emissiedoelstellingen.

Or. en

Motivering

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate if 
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any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive industry 
needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-targets 
in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Amendement 223
Guido Sacconi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In 2017 maakt de Commissie een 
raming van de gemiddelde massa van 
nieuwe voertuigen die in de voorgaande 
vijf jaar (2012-2016) in de Gemeenschap 
zijn geregistreerd. Zij wijzigt de in Bijlage 
I vermelde M0- waarde 
dienovereenkomstig. Daarna zal om de 
vijf jaar een soortgelijke wijziging 
plaatsvinden.
Deze wijziging, die niet-essentiële 
elementen van deze verordening beoogt te 
amenderen, wordt vastgesteld in 
overeenstemming met de in artikel 12, lid 
3 bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Changes in mass will continue to occur after the starting date of the legislation. But the AMI 
introduced by the European Commission only reflects changes over 2006-2009. A correction on 
average mass is needed in regular intervals to ensure that the EU fleet average target is met.
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Amendement 224
Martin Callanan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Telkens wanneer de Commissie 
nieuwe wetgeving voorstelt die gevolgen 
heeft voor lichte bedrijfsvoertuigen en de 
daarin gebruikte brandstoffen op een 
wijze die al dan niet rechtstreeks tot 
toename van de CO2-emissies leidt, 
vermeldt zij dit feit duidelijk in haar 
voorstellen aan het Europees Parlement 
en de Raad en wijst zij op alle eventuele 
negatieve gevolgen voor de naleving door 
de constructeurs van de bij deze 
verordening vastgestelde specifieke CO2-
emissiedoelstellingen.

Or. en

Motivering

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate if 
any proposed regulations adversely affect the CO2 reduction target. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2 emissions.

Amendement 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 geschrapt
Informatie voor de consument

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

Or. de

Motivering

The relevant EU legal provisions on labelling already lay down rules governing car advertising. 
On 2 June 2008 the Commission initiated a public consultation on a possible revision of the 
rules on car advertising. The aim is to ascertain public views as to whether consumers should be 
provided with additional information about cars - e.g. CO2 emissions or fuel consumption -
whatever form the advertising takes, in order to help them decide which new car to buy. The 
scope of the proposal for a regulation is restricted to setting targets for the average CO2
emissions of new car fleets. Rules on advertising will be the subject of a separate legislative 
procedure, the results of which should not be anticipated.

Amendement 226
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 geschrapt
Informatie voor de consument

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

Or. en

Motivering

Consumer information is already covered in the Labelling Directive 1999/94/EC which is 
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currently being revised. Any modifications should be made to this Directive to avoid duplication 
of legislation.

Amendement 227
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met ingang van 1 januari 2010 moeten alle 
constructeurs ervoor zorgen dat op 
etiketten, affiches of reclamemateriaal van 
het in de artikelen 3, 5 en 6 van Richtlijn 
1999/94/EG vermelde type is aangegeven 
in welke mate de specifieke CO2-emissies 
van de te koop aangeboden personenauto's 
afwijken van de specifieke 
emissiedoelstelling voor die 
personenauto's, zoals vermeld in bijlage I. 
Een significant deel van de totale ruimte 
voor reclameboodschappen en -materiaal 
dient te zijn gewijd aan zichtbare, 
accurate en eenvoudig te begrijpen 
informatie over de CO2-prestaties van de 
voertuigen.
Uiterlijke op [6 maanden na de 
goedkeuring van deze verordening] voert 
de Commissie een gestandaardiseerd, 
regelmatig herzien, absoluut CO2-
prestatielabel voor voertuigen in 
overeenstemming met de in artikel 12, lid 
3 bedoelde regelgeving met toetsing.
Op de voorruit van alle nieuwe voertuigen 
die met ingang van 2012 in de 
Gemeenschap worden verkocht, wordt een 
sticker aangebracht met het 
communautaire CO2-prestatielabel.

Or. en
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Amendement 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

It is easier for the consumer to understand the emissions performance by knowing the emission 
target of the specific type of car offered for sale and to what extend the car manufacturer 
managed to meet this objective.

Amendement 229
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met ingang van 1 januari 2010 moeten alle 
constructeurs ervoor zorgen dat op 
etiketten, affiches of reclamemateriaal van 
het in de artikelen 3, 5 en 6 van Richtlijn 
1999/94/EG vermelde type is aangegeven 
in welke mate de specifieke CO2-emissies 
van de te koop aangeboden personenauto's 
afwijken van de specifieke 
emissiedoelstelling voor die 
personenauto's, zoals vermeld in bijlage I. 
Ten minste 20% van de ruimte voor 
reclame voor nieuwe auto's in het 
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reclamemateriaal als bedoeld in artikel 6 
dient te worden gebruikt om de 
consument in een door de Commissie vast 
te stellen formaat informatie te 
verstrekken over de brandstofbesparing 
en de CO2-emissies van elk voertuig.

Or. en

Motivering

Amendment reaffirms the position adopted by Parliament in October 2007.  It is essential that 
consumers should be given clear information, boldly presented, about the fuel economy and CO2 
emissions of vehicles they may choose to purchase.

Amendement 230
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Informatie voor de bestuurder

Met ingang van 1 januari 2012 rusten de 
constructeurs die overeenkomstig 
Verordening(EG) nr. 715/2007 
typegoedkeuring aanvragen voor M1-
voertuigen als omschreven in Richtlijn 
2007/46/EG, elk voertuig uit met een 
brandstofverbruikmonitor.

Or. en

Motivering

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and the 
emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close this 
discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This can 
encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in real 
life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, reduction of 
NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and powertrain.
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Amendement 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Uitvoeringsmaatregelen

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

Or. en

Motivering

The approval of eco-innovations at EU-level via comitology assures a harmonised approach.
Comitology is an established procedure under Community Law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend existing legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.

Amendement 232
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Uitvoeringsmaatregelen

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

Motivering

The approval of Eco-innovations at EU-level via Comitology assures a harmonised approach.
Comitology is an established procedure under Community law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend existing legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.

Amendement 233
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Uitvoeringsmaatregelen

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

Or. fr

Motivering

The approval of ecotechnologies under commitology will ensure a harmonised approach.
Commitology is an existing procedure under Community law. It is regularly used to arrive at 
common decisions on amendments to existing rules or to introduce new legislation which falls 
within the competence of the Commission concerning the manufacture of motor vehicles. This 
amendment clarifies the use of the commitology procedure.
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Amendement 234
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Toegestane specifieke CO2-emissies = 125
+ a × (F – F0)

waarbij: waarbij:

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

F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 % Autonome voetafdruktoename (AFI) = 0 
%

a = 0.0457 a = 25.30

Or. en

Motivering

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important means of 
reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'

Amendement 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De toegestane specifieke CO2-emissies 
van alle nieuwe personenauto's die met 
ingang van 1 januari 2012 in de 
Gemeenschap worden geregistreerd,, 
gemeten in gram per kilometer, worden 



AM\728751NL.doc 175/198 PE407.904v01-00

NL

vastgesteld overeenkomstig de volgende 
formule:

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

Toegestane specifieke CO2-emissies = 120
+ a × (F – F0)

waarbij: waarbij:

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

F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 % Autonome voetafdruktoename (AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Motivering

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. 
The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.

Amendement 236
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Vanaf 2012 worden de toegestane 
specifieke CO2-emissies van alle nieuwe 
personenauto's die in de Gemeenschap 
worden geregistreerd, gemeten in gram per 
kilometer, vastgesteld overeenkomstig de 
volgende formule:

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

Toegestane specifieke CO2-emissies = 120
+ a × (M – M0)

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

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

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f
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f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 % Autonome massaverhoging (AMI) = 0 %

a = 0.0457 a = (0.0305/130) x 120

Or. en

Amendement 237
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De toegestane specifieke CO2-emissies 
van alle nieuwe personenauto's die met 
ingang van 1 januari 2012 in de 
Gemeenschap worden geregistreerd,, 
gemeten in gram per kilometer, worden 
vastgesteld overeenkomstig de volgende 
formule:

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

Toegestane specifieke CO2-emissies = 120
+ a × (F – F0)

waarbij: waarbij:

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

F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 % Autonome voetafdruktoename (AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Motivering

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours heavier 
options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to weight 
reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in weight in the 
car-fleet, which is positive from safety point of view  It will also give greater regulatory certainty 
as changes over time are expected to be less marked than with mass. The slope should be as low 
as possible in order to stimulate reductions and to avoid perverse incentives.
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Amendement 238
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

waarbij: waarbij:

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

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

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

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 % Autonome massaverhoging (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Or. en

Amendement 239
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Toegestane specifieke CO2-emissies = 130 
+ a × (M – M0) [g/km]

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

M = de massa van het voertuig in kilogram 
(kg)
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M0 = 1289.0 × f M0 = gemiddelde massa van de 
personenauto's die momenteel in 
productie zijn (kg)

f = (1 + AMI)6
Autonome massaverhoging (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0228

Or. pl

Motivering

For environmental and social reasons, small cars, which produce less CO2 and use less fuel, 
must remain affordable. Setting differentiated emissions targets for individual producers should 
therefore ensure that small-car producers will not be unfairly penalised by being asked to make 
disproportionate technological efforts giving rise to unsustainable costs whose repercussions on 
the retail price of cars would be unacceptable to consumers.

Amendement 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

waarbij: waarbij:

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

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

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0
f = (1 + AMI)6
Autonome massaverhoging (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0230

Or. it
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Motivering

For environmental and social reasons, small cars, which produce less CO2, must remain 
affordable. The specific targets set for manufacturers should therefore ensure that small-car 
producers will not be required to make unfair technological efforts giving rise to unsustainable 
costs and prices that consumers would be unable to afford. An adjustment therefore needs to be 
made to 'a' (slope of 30%). Furthermore, the autonomous mass increase (AMI) should be deleted 
in order to enhance the certainty of the targets set.

Amendement 241
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Toegestane specifieke CO2-emissies = 130 
+ a × (F – F0)

waarbij: waarbij:

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

F = voetafdruk (spoorbreedte maal 
wielbasis) van het voertuig in vierkante 
meters (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Motivering

According to the Impact Assessment accompanying the Commission's Proposal, footprint is a 
more efficient parameter than weight (cf. table pp. 90-91 in SEC(2007)1723). In particular, 
weight introduces a perverse incentive to produce ever-heavier vehicles and not to implement 
weight-saving vehicle design. Therefore, Footprint should be introduced as a parameter. To keep 
smaller cars affordable, a lower slope (30%) is proposed.
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Amendement 242
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Toegestane specifieke CO2-emissies = 120
+ a × (F – F0)

waarbij: waarbij:

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

F = de voetafdruk van het voertuig in 
vierkante meters (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 % Autonome voetafdruktoename (AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Motivering

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. 
The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass. The 60% slope is as close as possible to the 
Commission proposal.

Amendement 243
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De toegestane specifieke CO2-emissies 
van alle nieuwe personenauto's, gemeten in 
gram per kilometer, worden vastgesteld 
overeenkomstig de volgende formule:
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formule:
Toegestane specifieke CO2-emissies = 130 
+ a × (M – M0)  

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

waarbij: waarbij:

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

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

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0

f = (1 + AMI)6

Autonome massaverhoging (AMI) = 0 %

a = 0.0457 a = 0.0230

Or. fr

Motivering

According to the Commission's assessment of the proposal's impact, any gradient equal to or 
exceeding 60% would be highly inequitable, as it would impose a greater price increase on 
small vehicles than on large ones. This would jeopardise access for customers who buy these 
small vehicles, whose CO2 emissions are low. Therefore a gradient of 30% is more equitable and 
more effective. Moreover, it is not necessary to consider an AMI. 

Amendement 244
Marie-Noëlle Lienemann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 - laatste regel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en

Motivering

With weight as a utility parameter, the curve should be no steeper than 30% to avoid perverse 
incentives that would lead to an increase rather than a reduction in CO2 emissions.
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Amendement 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 - laatste regel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a = 0.0457 a = 0.0609

Or. de

Motivering

According to the Commission’s impact assessment (SEC(2007)1723) of 19 December 2007, the 
criteria of competitive neutrality, sustainability and social equity can best be complied with if the 
slope of the mass-dependent target lines is 80%.

Amendement 246
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Van 2013 tot 2020 worden de 
toegestane specifieke CO2-emissies van 
alle nieuwe in de Gemeenschap 
geregistreerde personenauto's, gemeten in 
gram per kilometer, vastgesteld op basis 
van het jaarlijkse lineaire gemiddelde 
tussen de gemiddelde 
emissiedoelstellingen die voor het totale 
personenautopark voor de periode van 
2012 tot 2020 gelden. Differentiëring  
van het jaarlijks gemiddelde is gebaseerd 
op de voetafdruk van het voertuig en een 
hellingshoek van 40%.
De met het oog op de differentiëring van 
de emissiedoelstellingen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vóór 1 januari 2012 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
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artikel 12, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 247
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Annex I – paragraph 1 b (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Van 2021 tot 2025  worden de 
toegestane specifieke CO2-emissies van 
alle nieuwe in de Gemeenschap 
geregistreerde personenauto's, gemeten in 
gram per kilometer, vastgesteld op basis 
van het jaarlijkse lineaire gemiddelde 
tussen de gemiddelde 
emissiedoelstellingen die voor het totale 
personenautopark voor de periode van 
2020 tot 2025 gelden. Eventuele 
differentiëring  van het jaarlijks 
gemiddelde is gebaseerd op de voetafdruk 
van het voertuig en een hellingshoek van 
40%.
De met het oog op de differentiëring van 
de emissiedoelstellingen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vóór 1 januari 2020 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
artikel 12, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en
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Amendement 248
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De toegestane specifieke CO2-
emissies van alle nieuwe personenauto's, 
gemeten in gram per kilometer, bedragen:
- 130 g in 2015
- 110 g in 2020
- 95 g in 2025
- 75 g in 2030
Deze doelstellingen moeten om de vijf jaar 
worden herzien op basis van een 
effectbeoordeling door de Commissie.

Or. en

Motivering

Clear and ambitious targets should be set already to enable car manufacturers to develop new 
models accordingly. Moreover, regular impact assessment studies and reviews should be carried 
out to adapt the targets to new technological development.

Amendement 249
Johannes Blokland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor het jaar dat begint op 1 
januari 2020 en alle daaropvolgende 
jaren wordt in de formule van punt 1 
"120" vervangen door "80".
Voor het jaar dat begint op 1 januari 2025 
en alle daaropvolgende jaren wordt in de 
formule van punt 1 "120" vervangen door 
"80".
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Or. en

Motivering

Ook de automobielsector moet worden onderworpen aan doelstellingen betreffende de beperking 
van de totale CO2-emissies. An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 
g CO2/km as from 2025 is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing 
the CO2 emissions from cars.

Amendement 250
Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor alle nieuwe personenauto's 
moet verdere vermindering van de CO2-
emissies worden verwezenlijkt door 
middel van eco-innovaties:
- een vermindering van 10 g in 2015
- een vermindering van 20 g in 2020
- een vermindering van 25 g in 2025
- een verlaging van 30 g in 2030.

Or. en

Motivering

Compulsory ecological innovations should enable further reductions.

Amendement 251
Chris Davies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met ingang van 1 januari 2020 
wordt in de formule van punt 1 de waarde 
"80" gebruikt voor de toegestane 
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gemiddelde specifieke CO2-emissie.

Or. en

Motivering

It is important that the industry be set now a medium term (2020) target to enable it to plan to 
achieve the reductions required at the least possible cost.  The target value proposed of 80 g 
CO2/km is more ambitious than that agreed by Parliament on October 2007 in recognition of the 
very much more progressive stance now being taken by the industry and the pressure for change 
being exerted by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Amendement 252
Jens Holm

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor elk jaar van 2020 tot en met 
2024 worden in de formule van punt 1 de 
woorden "voor elk jaar van 2012 tot en 
met 2019" vervangen door "voor elk jaar 
van 2020 tot en met 2024", en wordt 
"120" vervangen door "80". 

Or. en

Motivering

Relates to amendment on article 1 by the same author.

Amendement 253
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor het jaar dat begint op 1 
januari 2020 en alle daaropvolgende 
jaren wordt in de formule van punt 1 
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"130" vervangen door "95" en wordt het 
cijfer voor de variabele "a" zo aangepast 
dat het overeenstemt met de lastendeling 
tussen constructeurs. Deze aanpassing, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen, wordt 
door de Commissie voorgesteld in 2012 en 
wordt vastgesteld in overeenstemming met 
de in artikel 12, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

A second reduction-step should be introduced into the regulation immediately to encourage 
innovation in the automotive sector to and to ensure that lower carbon technologies are brought 
to the market to meet the Union’s wider CO2 reduction targets. A target of 95g CO2/km is 
needed to drive innovation and accelerating the pace of technological change.

Amendement 254
Dorette Corbey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke constructeur zorgt ervoor dat 
in het jaar dat begint op 1 januari 2020 en 
in alle daaropvolgende jaren ten minste 
acht procent van alle personenauto's die 
hij produceert emissievrij zijn. Om dit doel 
te verwezenlijken mogen de constructeurs 
gebruik maken van de bepalingen van 
artikel 5, lid 1 bis inzake groepsvorming.

Or. en

Motivering

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years and 
many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on the 
market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these vehicles.
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Amendement 255
Jens Holm

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor 2025 en alle daaropvolgende 
jaren worden in de formule van punt 1 de 
woorden "voor elk jaar van 2020 tot en 
met 2024" vervangen door "voor 2025 en 
alle daaropvolgende jaren", en wordt 
"80" vervangen door "60". 

Or. en

Motivering

Relates to amendment on article 1 by the same author.

Amendement 256
Martin Callanan, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis
Ultra koolstofarme voertuigen

Elk ultra koolstofarm voertuig, zoals 
gedefinieerd in artikel 3, dat in het 
betrokken kalenderjaar in de Europese 
Unie is geregistreerd, wordt meerdere 
malen in aanmerking genomen bij de 
berekening van de gemiddelde specifieke 
CO2-emissies van de voertuigconstructeur 
voor dat jaar, en wel volgens onderstaand 
schema:
2012: 10 maal
2013: 7 maal
2014: 4 maal
2015: 2 maal
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Vanaf 1 januari 2016 is deze multiplicator 
niet langer geldig.

Or. en

Motivering

De fabrikanten investeren forse bedragen in de ontwikkeling van baanbrekende technieken voor 
ultrazuinige voertuigen met een CO2-uitstoot die significant lager ligt dan alles wat momenteel 
op de Europese markt verkrijgbaar is. In de eerste productiefase leveren deze technieken zeer 
aanzienlijke meerkosten op en de voertuigen zullen in vrij kleine series beschikbaar zijn. Om 
aanhoudende investeringen met het oog op een snelle distributie van deze voertuigen te 
stimuleren, dient een tijdelijke regeling met wettelijk bepaalde superkredieten voor ultra 
koolstofarme voertuigen deel uit te maken van de voorgestelde verordening.

Amendement 257
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel A – punt 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Coherentie met artikel 6, lid 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid market distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.



PE407.904v01-00 190/198 AM\728751NL.doc

NL

Amendement 258
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Annex II - part A - paragraph 1 - introduction

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Amendement 259
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Annex II – part A – paragraph 1 a (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor het jaar dat begint op 1 
januari 2016 en alle daaropvolgende 
jaren noteren de lidstaten, voor elk nieuw 
emissievrij voertuig dat op hun 
grondgebied wordt geregistreerd, in 
aanvulling op de in punt 1 opgesomde 
details, de specifieke CO2-emissies (g/km) 
die gepaard gaan met de productie van de 
brandstof voor het emissievrije voertuig.

Or. en
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Motivering

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels for 
zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Amendement 260
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel A – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vermelde gegevens worden 
overgenomen van het certificaat van 
overeenstemming van de personenauto in 
kwestie. Als op het certificaat van 
overeenstemming zowel een minimum- als 
een maximummassa worden vermeld, 
mogen de lidstaten voor de toepassing van 
deze verordening alleen de 
maximummassa vermelden.

2. De in lid 1 vermelde gegevens worden 
overgenomen van het certificaat van 
overeenstemming van de personenauto in 
kwestie. Als op het certificaat van
overeenstemming zowel een minimum- als 
een maximummassa worden vermeld, 
mogen de lidstaten voor de toepassing van 
deze verordening alleen de 
maximummassa vermelden. Voor 
voertuigen voor twee brandstoffen 
(benzine-gas) op de certificaten van 
overeenstemming waarvan zowel voor 
benzine als voor gas specifieke CO2-
emissies staan vermeld, gebruiken de 
lidstaten voor de toepassing van deze 
verordening alleen de hoogste waarde.

Or. it

Motivering

Volgens officiële gegevens worden voertuigen voor twee brandstoffen vrijwel uitsluitend met gas 
gebruikt. Het gebruik van gasbrandstoffen als alternatief voor benzine moet dus worden 
bevorderd om de CO2-emissies terug te dringen en de energievoorziening te diversifiëren.
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Amendement 261
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel A – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een voertuig voor de eerste 
maal in de Gemeenschap wordt 
geregistreerd op grond van een 
individuele nationale goedkeuring 
overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 
2007/46/EG worden, onverminderd het 
bepaalde van punt 2, de in punt 1 
bedoelde gegevens uit het 
individuelegoedkeuringscertificaat en de 
bijlagen daarbij gebruikt. Bij voertuigen 
met twee brandstoffen (benzine-gas) in de 
individuelegoedkeuringscertificaten 
waarvan de specifieke CO2-emissies zowel 
voor benzine als voor gas worden vermeld, 
gebruiken de lidstaten uitsluitend de voor 
gas gemeten waarde, mits deze is gemeten 
overeenkomstig Verordening (EG) 
715/2007 of Verordening ECE/ONU n. 
115.

Or. it

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de administratieve referenties vast te stellen voor voertuigen met 
een nationale goedkeuring waarvoor geen Europees goedkeuringscertificaat vereist is (zoals 
toegestaan in Richtlijn 2007/46/EG). De meet- en certificatiemethoden voor de CO2-emissies 
zijn gelijkwaardig in de ONU-regeling en in de EG-Richtlijn.

Amendement 262
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel A – punt 3 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2012 en elke daaropvolgende maand, 
moeten de lidstaten, overeenkomstig de in 
deel B beschreven methoden, het volgende 
vaststellen voor elke constructeur:

Or. en

Motivering

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Amendement 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel A – punt 3 – letter (d) – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) voor elke variant van elke uitvoering
van elk type nieuwe personenauto:

(d) voor elke uitvoering van elke variant
van elk type nieuwe personenauto:

Or. en

Motivering

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex II, 
point B of the Directive 2007/46/EC.

Amendement 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel B – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor elke variant van elke uitvoering
van elk type nieuwe personenauto moeten 
het aantal geregistreerde nieuwe 
exemplaren, de massa, de specifieke CO2-

4. Voor elke uitvoering van elke variant
van elk type nieuwe personenauto moeten 
het aantal geregistreerde nieuwe 
exemplaren, de massa, de specifieke CO2-
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emissies en de voetafdruk worden 
geregistreerd.

emissies en de voetafdruk worden 
geregistreerd.

Or. en

Motivering

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex II, 
point B of the Directive 2007/46/EC.

Amendement 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II bis
Procedure voor inachtneming van 

emissieverminderend potentieel van eco-
innovaties

1. De Commissie benoemt een 
deskundigencomité ('Comité voor 
beoordeling van eco-innovaties'), dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van de 
relevante Commissiediensten en dat 
beslist over verzoeken van constructeurs 
om inachtneming van 
emissieverminderend potentieel bij de 
berekening van de specifieke CO2-
emissies. Het comité kan een beroep doen 
op externe deskundigen, en rapporteert 
elk trimester aan het comité dat is opgezet 
overeenkomstig artikel 12.
2. Voor zover nodig houdt het comité elk 
trimester een hoorzitting om het 
specifieke-emissieverminderend potentieel 
van technische maatregelen vast te stellen 
en te besluiten over de desbetreffende 
aanvragen. Tegen de besluiten van het 
comité kan beroep worden aangetekend.
3. Om in aanmerking te komen voor 
inachtneming bij de specifieke 
emissiedoelstellingen van een 
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constructeur, moeten maatregelen:  
(a) een meetbare bijdrage aan de 
vermindering van de broeikasgasemissies 
leveren,
(b) duidelijk in verband staan met de 
CO2-emissies van een bepaald 
voertuigtype of een bepaald aantal 
voertuigen van dit type,
(c) niet vereist zijn voor de 
typegoedkeuring overeenkomstig Richtlijn 
2007/46/EG of krachtens andere 
wettelijke vereisten van de EU, en
(d) verminderingen van 
broeikasgasemissies bewerkstelligen die 
niet tot uitdrukking komen in de 
testprocedure.
4. Wanneer constructeurs een verzoek 
indienen om inachtneming van eco-
innovaties moeten zij betrouwbare 
gegevens overleggen over de volgende 
punten:
(a) de verminderingen van de 
broeikasgasemissies (uitgedrukt in CO2-
equivalent) die kunnen worden 
toegeschreven aan de maatregel;
(b) bewijs dat de maatregel niet voor de 
typegoedkeuring vereist is;
(c) bewijs dat de effecten van de maatregel 
niet of niet voldoende tot uitdrukking 
komen in de verbruik- en emissiegegevens 
die zijn vastgesteld bij de 
typegoedkeuring;
(d) een verklaring of en in hoeverre de 
effecten van de maatregel in verband 
staan met het voertuiggewicht, of dat de 
effecten voor alle voertuigen ongeacht 
hun gewicht gelijk zijn.
5. Bij indiening van verzoek om correctie 
van een specifieke emissiedoelstelling 
voor een bepaald jaar moet de 
constructeur naast een indicatie van de 
erkende broeikasgasverminderingen van 
een maatregel, ook een voorstel 
presenteren over de wijze waarop deze 
verminderingen kunnen worden toegepast 
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op aan afzonderlijke types of op het 
gehele voertuigenassortiment van de 
constructeur.
6. Het aangegeven CO2- of 
broeikasgasemissieverminderend 
potentieel moet worden bevestigd door een 
onafhankelijk orgaan. Dit orgaan moet:
(a) een betrouwbaar instituut zijn dat 
gekwalificeerd is op testgebied;
(b) neutraliteit en deskundigheid op het 
gebied van autotechnologie waarborgen 
bij de beoordeling van maatregelen tot 
vermindering van broeikasgasemissies.
Alle instanties die overeenkomstig artikel 
41 van Richtlijn 2007/46/EG zijn 
aangemeld, worden als gerechtigd 
beschouwd om deze taken te verrichten.
7. Op basis van de specifieke 
vermindering van CO2- of 
broeikasgasemissies door een maatregel, 
moet het attest van het onafhankelijk 
orgaan bewijzen bevatten dat de volgende 
punten zijn gecontroleerd:

(a) technische effecten van de maatregel 
op de broeikasgasemissies (uitgedrukt in 
CO2-equivalent);
(b) betrouwbaarheid van de door de 
constructeur en/of toeleverancier 
overlegde gegevens;
(c) eventuele wisselwerkingen (met 
inbegrip van trade-offs) met andere 
maatregelen die vallen onder de 
typegoedkeuring, of andere maatregelen 
waarvoor inachtneming bij de berekening 
van emissiedoelstellingen is gevraagd of 
reeds is toegekend;
(d) effecten van het rijgedrag op de 
emissiereducties die met de maatregel 
onder realistische omstandigheden zijn 
bereikt;
(e) betrouwbaarheid van de gegevens over 
de met de maatregel uitgeruste 
voertuigtypen, het aantal geregistreerde 
voertuigen van dit type en de daarmee 
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samenhangende effecten op de 
gemiddelde CO2-emissies van de 
constructeur.
7.1. Het bij artikel 12 van deze 
verordening ingestelde comité onderzoekt 
of het verzoek om erkenning van eco-
innovaties volledig is en besluit binnen 
drie maanden na indiening van de 
aanvraag over de inachtneming van eco-
innovaties. De Commissie dient daartoe 
een voorstel in bij het Comité.
De aanvrager kan binnen een maand 
nadat het besluit is meegedeeld, bij de 
Commissie beroep aantekenen tegen het 
besluit van het Comité. De Commissie legt 
het beroep voor aan het Comité, dat dit 
binnen drie maanden onderzoekt en een 
besluit neemt.
Alle besluiten over de erkenning van eco-
innovaties worden door de Commissie in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.
8. Wanneer een verzoek om verlenging 
voor een kalenderjaar is ingewilligd, en de 
maatregelen zijn niet in tussentijd in het 
kader van de typegoedkeuringsprocedure 
of op grond van andere wettelijke 
bepalingen verplicht gesteld, hoeft in de 
daarop volgende jaren voor de 
inachtneming van een maatregel 
uitsluitend nog het bewijs worden 
overlegd met betrekking tot de 
voertuigtypen die met de maatregel zijn 
uitgerust, het aantal geregistreerde 
voertuigen van dit type en de daarmee 
samenhangende effecten op de 
gemiddelde CO2-emissies van de 
constructeur.
9. Toeleveranciers kunnen een 
bevestiging aanvragen van het CO2- of 
broeikasgasemissieverminderend 
potentieel van afzonderlijke maatregelen 
indien zij de desbetreffende bewijzen en 
de certificaten van onafhankelijke 
deskundigen overeenkomstig punt 3, 
letters (a) t/m (d), punt 4, letters (a) t/m 
(d), en punt 7, letters (a) t/m (d) van deze 
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Bijlage overleggen.
10. Indien een constructeur in zijn 
verzoek om inachtneming verwijst naar 
het emissieverminderend potentieel van 
een bepaalde maatregel die reeds is 
erkend ten behoeve van een 
toeleverancier, hoeft hij alleen de 
bewijzen te overleggen als bedoeld in punt 
5 en een attest van een onafhankelijke 
deskundige, overeenkomstig punt 7, letter 
e) van deze Bijlage.

Or. de

Motivering

Alleen maatregelen die meetbare voordelen die verder gaan dan de bestaande eisen worden 
erkend. De technische bewijslast ligt bij de aanvrager, en de politieke verantwoordelijkheid bij 
de Commissie. Alle gegevens moeten worden gecertificeerd door onafhankelijke deskundigen, 
die gekwalificeerd zijn voor het uivoeren van tests in het kader van de 
typegoedkeuringsprocedure. Zodra een maatregel als eco-innovatie is erkend, hoeven jaarlijks 
alleen nog de elementen te worden geverifieerd die veranderen naar gelang het aantal nieuwe 
registraties van de verschillende type voertuigen van een constructeur.
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