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BEKNOPTE TOELICHTING 

Motieven en doelstellingen van het voorstel

De voortdurend groeiende vervoerssector veroorzaakt een hoog energieverbruik, hoge 
emissies van CO2 en schadelijke stoffen, en is sterk afhankelijk van olie. Het is dan ook 
wenselijk dat er meer schone en energie-efficiënte voertuigen op de weg komen. Dit is in 
overeenstemming met de beleidsdoeleinden van de Europese Unie op het terrein van verkeer, 
milieu en energie1.

De Commissie heeft toegezegd de ontwikkeling van een nieuwe generatie voertuigen te zullen 
bevorderen. De daarvoor benodigde technologie is echter momenteel nog duurder als die 
welke toegepast wordt in traditionele voertuigen. Een belangrijk stimuleringsmiddel is om bij 
overheidsopdrachten milieuvriendelijker en energie-efficiëntere voertuigen te verlangen, 
zodat voor dergelijke voertuigen een markt wordt ontwikkeld. Wat betreft de massaproductie 
van voertuigen kunnen de fabrikanten pas worden overgehaald tot de fabricage van een 
speciale serie, wanneer door communautaire maatregelen een Europese markt ontstaat met 
voldoende potentieel.

Inhoud van het Commissievoorstel

In het Gemeenschapsrecht is al een norm opgenomen voor bijzondere milieuvriendelijkheid 
waaraan op vrijwillige basis gevolg kan worden gegeven, bijvoorbeeld via belastingprikkels. 
Het onderhavige voorstel gaat een stap verder en neemt als uitgangspunt het begrip " 
milieuvriendelijker gemaakt voertuig" (enhanced environment-friendly vehicle - EVV) in de 
zin van Richtlijn 2005/55 (PB L 275 van 20.10.2005, blz. 1), om voor een deel van het 
voertuigenpark de norm bindend voor te schrijven. De in deze richtlijn voorgestelde 
verplichting schone voertuigen te gebruiken, beperkt zich vooreerst tot voertuigen van een 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 t. Tot de desbetreffende voertuigcategorieën 
behoren bussen en de meeste bedrijfsvoertuigen zoals vuilniswagens. Overheidsinstanties 
moeten bij de voertuigen die zij jaarlijks in gebruik nemen (door koop of leasing) een 
percentage van tenminste 25 reserveren voor voertuigen die voldoen aan de norm voor 
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen.

Voorstellen van de rapporteur voor advies

Naast redactionele verbeteringen stelt uw rapporteur in hoofdzaak drie wijzigingen op het 
voorstel voor:

1. Een ruimere definitie van "overheidsinstantie" die ook alle in haar opdracht of met 
haar toestemming opererende dienstverleners omvat.

2. Een hoger percentage van 40% voor de in gebruik te nemen voertuigen om een markt 
te laten ontstaan die groot genoeg is. Op grond van de door de Commissie genoemde 
cijfers leidt een percentage van 25 slechts tot geringe marktaandelen van 1,5% voor 

  
1 Zie het Groenboek over een continue energievoorziening COM(2000)0769, het Witboek over het 
vervoersbeleid tot 2010 COM(2001)0370, de richtlijn luchtkwaliteit (Richtlijn 1996/62/EG over de beoordeling 
en het beheer van de luchtkwaliteit) en Richtlijn 1999/30/EG over grenswaarden voor schadelijke stoffen in de 
lucht.
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bedrijfsvoertuigen en 8% voor bussen. Die marktaandelen moeten omhoog.

3. Een uitbreiding van de werkingssfeer tot lichte bedrijfswagens van minder dan 3,5 t. 
Slechts voor lichte personenauto's (categorie M1, minder dan 3,5 t) wordt nog een 
uitzondering gemaakt. Deze uitbreiding is in overeenstemming met Richtlijn 
2005/55/EG voor milieuvriendelijker gemaakte voertuigen, die eveneens betrekking 
heeft op alle voertuigen, met uitzondering van lichte personenauto's.  

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 1

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

Op grond van deze richtlijn moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om te 
verzekeren dat hun overheidsinstanties en in 
hun opdracht of met hun toestemming 
opererende aanbieders van 
vervoersdiensten een bepaald aandeel 
schone voertuigen aanschaffen. 

Motivering

In overeenstemming met artikel 3 dienen ook de aanbieders van vervoersdiensten die 
opereren in opdracht of met toestemming van overheidsinstanties onder de werkingssfeer van 
deze richtlijn te worden gebracht.

Amendement 2
Artikel 3

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

De lidstaten zorgen ervoor dat 40% van de 
wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar 
maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 
ton, die in een bepaald jaar worden gekocht 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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of geleasd door overheidsinstanties en 
exploitanten die onder concessie of met de 
toestemming van een overheidsinstantie 
vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2.

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

Motivering

Volgens de Commissie bedraagt het marktaandeel van voertuigen van overheidsinstanties 
voor bedrijfsvoertuigen 6% en voor bussen 33% ; dit leidt bij een percentage van 25 schone 
voertuigen tot marktaandelen van respectievelijk 1,5% voor bedrijfsvoertuigen en ongeveer 
8% voor bussen, op de markt als geheel. Dergelijke marktaandelen zijn te klein en bieden nog 
altijd geen gunstig perspectief voor massaproductie. Wanneer echter overheidsinstanties 40% 
schone voertuigen aanschaffen, kunnen hogere marktaandelen worden behaald 
(respectievelijk 2,4% en ongeveer 13%).

Amendement 3
Artikel 3

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

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

Motivering

Er mag geen gewichtsbeperking zijn, ook lichte bedrijfswagens van de categorie N1 dienen 
onder de werkingssfeer te worden gebracht. Dit komt overeen met de definitie van een schoon 
voertuig in artikel 1 van Richtlijn 2005/55/EG waarin slechts een uitzondering wordt gemaakt 
voor voertuigen van klasse M1 met een technisch toelaatbaar maximaal beladen gewicht van 
3,5 t (personenwagens) Bovendien dient het percentage voor ieder jaar en niet voor een 
bepaald jaar te gelden.

Amendement 4
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Artikel 5, lid 2, alinea 2 

De in artikel 5, lid 6, van 
Besluit 1999/468/EG bedoelde termĳn wordt 
vastgesteld op…[uiterlijk drie maanden]

De in artikel 5, lid 6, van 
Besluit 1999/468/EG bedoelde termĳn wordt 
vastgesteld op twee maanden.

Amendement 5
Artikel 6, lid 1, alinea 2 

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

Ieder jaar doen de lidstaten die informatie, 
uiterlijk op 30 september van het jaar 
volgend op het desbetreffende kalenderjaar, 
aan de Commissie toekomen.

Motivering

Er dient helderheid te worden geschapen over het jaar.

Amendement 6
Artikel 6, lid 2, alinea 2 

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

Uiterlijk drie jaar na de datum als bedoeld in 
artikel 7, lid 1, stelt de Commissie een 
verslag op over de toepassing van de 
richtlijn en de acties van de lidstaten voor de 
aanschaf van schone voertuigen van 
categorie M1 van minder dan 3,5 ton. In dit 
verslag beoordeelt zij de gevolgen van deze 
toepassing, de rapportage door de lidstaten 
en de behoefte aan verdere maatregelen, en 
stelt zij eventueel voor de 
aanschaffingsverplichting uit te breiden met 
personenauto’s.
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Motivering

Ook lichte bedrijfsvoertuigen met een gewicht van minder dan 3,5 t. vallen onder de definitie 
van een voertuig in Richtlijn 2005/55/EG.  In overeenstemming met amendement 3 dienen 
deze voertuigen ook onder de werkingssfeer van de onderhavige richtlijn te vallen. De 
individuele lidstaten kunnen vervolgens vrijwillig nog slechts maatregelen nemen voor 
personenwagens met een gewicht van minder dan 3,5 t en de Commissie daarvan in kennis 
stellen.     


