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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
bevordering van schone voertuigen voor wegvervoer
(COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0634)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0008/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie vervoer 
en toerisme (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 8

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

(8) Milieuprestatienormen zouden moeten 
worden gebruikt ter bevordering van scho-
ne voertuigen. Voor voertuigen die meer 
dan 3,5 ton wegen, wordt een norm voor 
milieuvriendelijker gemaakte voertuigen 
(EEV) gedefinieerd in Richtlijn 
2005/55/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 september 2005 inzake 
de onderlinge aanpassing van de wetge-
vingen van de lidstaten met betrekking tot 
maatregelen tegen de emissie van veront-
reinigende gassen en deeltjes door voer-
tuigmotoren met compressieontsteking en 
de emissie van verontreinigende gassen 
door op aardgas of vloeibaar petroleumgas 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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vloeibaar petroleumgas lopende 
voertuigmotoren met elektrische 
ontsteking. Dit lijkt momenteel de meest 
geschikte norm voor de definiëring van 
‘schoon voertuig’ in deze richtlijn. Er dient 
echter te worden voorzien in een 
mogelijkheid om deze definitie aan te 
passen aan de jongste technische 
ontwikkelingen.

lopende voertuigmotoren met elektrische 
ontsteking. Deze norm lijkt momenteel het
meest geschikt om als basis te dienen voor 
de in deze richtlijn vastgestelde grens-
waarden voor zware voertuigen van meer 
dan 3,5 ton. Voor voertuigen van minder 
dan 3,5 ton lijkt de meest geschikte basis 
voor de grenswaarden te worden gevormd 
door de Euro 5-normen, zoals de Commis-
sie deze heeft voorgesteld in haar voorstel 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen met 
betrekking tot emissies en de toegang tot 
reparatie-informatie, tot wijziging van 
Richtlijn 72/306/EEG en Richtlijn 
.../.../EG1. Er dient echter te worden voor-
zien in een mogelijkheid om deze grens-
waarden aan te passen of nieuwe grens-
waarden in te voeren teneinde rekening te 
kunnen houden met de jongste technische 
ontwikkelingen.
_______________
1 COM(2005)0683.

Motivering

De verplichte aanschaf van schone voertuigen door overheidsinstanties moet ook gelden voor 
lichte bedrijfsvoertuigen (zie de motivering bij het amendement op artikel 1 bis). De EEV-
norm is slechts van toepassing op voertuigen van meer dan 3,5 ton, zodat voor lichte 
bedrijfsvoertuigen een andere norm moet worden gebruikt. De Euro 5-norm is de nieuwste 
door de Commissie voorgestelde norm voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen en 
daarom lijkt het juist deze norm als basis te gebruiken voor de grenswaarden zoals deze in de 
nieuwe bijlage inzake lichte bedrijfsvoertuigen zijn vastgelegd.

Amendement 2
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Met het oog op de beperking van de 
emissies van ultrafijne deeltjes moet de 
Commissie, naast de momenteel gevolgde 
aanpak op basis van de deeltjesmassa, ook 
een aanpak overwegen die gebaseerd is op 
het aantal deeltjes.
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Motivering

Aangezien ultrafijne deeltjes meer gezondheidsproblemen veroorzaken dan grotere deeltjes, is 
het belangrijk dat bij de emissies niet alleen rekening wordt gehouden met de geëmitteerde 
deeltjesmassa, maar ook met het aantal deeltjes. Om te voorkomen dat in de toekomst open 
filters worden ontwikkeld die wel aan de nieuwe grenswaarde voor de geëmitteerde deeltjes-
massa voldoen, maar toch veel ultrafijne deeltjes doorlaten, is het noodzakelijk een nieuwe 
norm ter beperking van het aantal uitgestoten deeltjes in te voeren. Het is nog niet het ge-
schikte moment om een norm voor het aantal deeltjes vast te stellen, aangezien er nog 
onderzoek gaande is in het kader van het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma. De VN/ECE-
werkgroep is deze kwestie nog aan het bestuderen. Zodra de resultaten van het deeltjesmeet-
programma beschikbaar zijn, dient volgens de comitologieprocedure een norm voor het 
deeltjesaantal te worden vastgesteld.

Amendement 3
Overweging 11

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

(11) Deze richtlijn belet lidstaten niet om 
ook voor voertuigen die niet onder deze 
richtlijn vallen de aanschaf van milieu-
vriendelijker gemaakte voertuigen te be-
vorderen door te opteren voor voertuigen 
die voldoen aan de jongste Euronormen 
voor emissies van verontreinigende stoffen 
van Richtlijn 70/220/EG en voor personen-
auto’s met een CO2-uitstoot van minder 
dan 120 g/km, rekening houdend met alle 
voertuigtechnologieën, onder meer technie-
ken die gebruik maken van benzine en die-
sel, naast alternatieve brandstoffen, zoals 
biobrandstoffen, aardgas, LPG of waterstof 
en elektrische of hybride aandrijfsystemen.

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit het amendement dat bedoeld is om de richtlijn tot lichte 
bedrijfsvoertuigen uit te breiden.

Amendement 4
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
Toepassingsbereik

Deze richtlijn is van toepassing op de vol-
gende groepen voertuigen voor wegvervoer:
a) wegvoertuigen met een technisch 
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toelaatbaar maximaal beladen gewicht van 
meer dan 3,5 ton die onder de categorieën 
M2 en M3 vallen, zoals gedefinieerd in 
bijlage II van Richtlijn XXXX/XX/EG1;
b) wegvoertuigen met een technisch 
toelaatbaar maximaal beladen gewicht van 
meer dan 3,5 ton die onder de categorieën 
N2 en N3 vallen, zoals gedefinieerd in 
bijlage II van Richtlijn XXXX/XX/EG; en
c) lichte bedrijfsvoertuigen met een 
technisch toelaatbaar maximaal beladen 
gewicht van ten hoogste 3,5 ton die onder 
de categorie N1 vallen, zoals gedefinieerd 
in bijlage II van Richtlijn XXXX/XX/EG.
_______
1 Het betreft het Commissievoorstel COM(2003)
0418, 2003/0153 (COD), gewijzigd bij COM(2004)
0738, waarvoor de medebeslissingsprocedure han-
gende is. De verwijzingen naar de kaderrichtlijn 
zullen worden aangepast zodra deze is vastgesteld.

Motivering

Het toepassingsbereik van de richtlijn moet worden verduidelijkt en lichte bedrijfsvoertuigen 
moeten nu reeds daarin worden opgenomen. Er wordt aan herinnerd dat 110 000 van de naar 
schatting 162 000 voertuigen van de groepen a), b) en c) die jaarlijks door 
overheidsinstanties worden aangeschaft, lichte bedrijfsvoertuigen zijn.

Amendement 5
Artikel 2, letter b)

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

b) “Schoon voertuig”: nieuw voertuig voor 
wegvervoer dat wordt aangedreven door 
een motor die voldoet aan de 
emissiegrenswaarden in de tabellen van 
de bijlage.

Motivering

De definitie van schone voertuigen mag niet tot zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 
3,5 ton beperkt blijven en niet aan grenswaarden worden gekoppeld die bij een andere 
richtlijn zijn vastgesteld, vooral gezien het feit dat de grenswaarden in die richtlijn niet 
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bijzonder streng zijn. De grenswaarden zijn daarom in een nieuwe bijlage bij deze richtlijn 
ingevoegd, waarin tevens grenswaarden voor lichte bedrijfsvoertuigen kunnen worden 
opgenomen. De oorspronkelijke EEV-norm is gebruikt als basis voor de in de tabellen 1 en 2 
vastgelegde grenswaarden, waarbij evenwel kleine aanpassingen zijn gemaakt om tot verdere 
technologische ontwikkelingen aan te sporen.

Amendement 6
Artikel 3

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

De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste 
35% van de wegvoertuigen van de in arti-
kel 1 bis onder a), b) en c) genoemde 
groepen, die in een bepaald jaar worden 
gekocht of geleasd door overheidsinstan-
ties en exploitanten die onder concessie of 
met de toestemming van een overheidsin-
stantie vervoersdiensten verzekeren, hierna 
exploitanten genoemd, schone voertuigen 
zijn als bedoeld in artikel 2.

Motivering

De quota hebben ten doel de vraag naar schonere voertuigen op de markt door middel van 
openbare aanbestedingen te vergroten. De quota moeten niet alleen groot genoeg zijn om 
voor schaalvoordelen te kunnen zorgen, maar moeten er ook toe dienen het wagenpark van de 
overheidsinstanties voor te bereiden op de nieuwe Euro-normen die weldra van kracht zullen 
zijn. Voor deze doeleinden lijkt een quotum van minimaal 35 % vereist te zijn.

Amendement 7
Artikel 4, lid 1

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

1. De bijlage kan overeenkomstig de pro-
cedure van artikel 5, lid 2 worden aange-
past in het licht van technische vooruit-
gang en rekening houdend met ontwikke-
lingen op de voertuigenmarkt. De aanpas-
singen mogen er evenwel niet toe leiden 
dat het ambitieniveau van de grenswaar-
den vanuit milieuoogpunt wordt verlaagd. 
Na de afronding van het VN/ECE-deel-
tjesmeetprogramma, dat wordt uitgevoerd 
onder leiding van het Wereldforum voor 
de harmonisatie van voertuigreglementen, 
wordt de bijlage overeenkomstig de proce-
dure van artikel 5, lid 2 gewijzigd teneinde 
de op deeltjesmassa gebaseerde grens-
waarden opnieuw vast te stellen en op 
deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden 
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op te nemen.

Motivering

Om effectief te kunnen zijn moeten de in deze richtlijn vastgestelde grenswaarden regelmatig 
worden geactualiseerd in het licht van de technische ontwikkeling. Zodra er nieuwe Euro-nor-
men voor voertuigen komen, dienen de grenswaarden in de richtlijn te worden gewijzigd inge-
val zij niet ambitieus genoeg zijn. De medebeslissingsprocedure werkt eenvoudigweg te lang-
zaam om een dergelijke actualisering te waarborgen, zodat de rapporteur voorstelt de comi-
tologieprocedure toe te passen. Er is echter een vrijwaringsclausule opgenomen om te garan-
deren dat de grenswaarden niet worden verruimd. Wat de invoering van op deeltjesaantal 
gebaseerde grenswaarden betreft, zie de motivering bij het amendement op overweging 8 bis.

Amendement 8
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 8 stelt de Commissie een verslag 
op over de toepassing van de richtlijn en de 
acties van de lidstaten voor de aanschaf 
van schone voertuigen die niet onder deze 
richtlijn vallen, met inbegrip van energie-
efficiënte voertuigen en voertuigen met en 
CO2-uitstoot van minder dan 120 g/km. 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 in de bijlage 
grenswaarden voor de uitstoot van CO2 en 
het geëmitteerde deeltjesaantal voor alle 
voertuigen op te nemen indien dit nog niet 
overeenkomstig artikel 4 is gebeurd. De 
Commissie zorgt ervoor dat genoeg 
vooruitgang wordt geboekt inzake de 
methodologieën voor het meten van het 
deeltjesaantal, teneinde zo spoedig 
mogelijk, en uiterlijk ten tijde van de 
hierboven bedoelde evaluatie, voor alle 
voertuigen normen te kunnen voorstellen. 

Motivering

Een echt "schoon voertuig" moet ook voldoen aan de normen met betrekking tot de uitstoot 
van CO2 en het geëmitteerde deeltjesaantal.
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Amendement 9
Bijlage (nieuw)

Bijlage: Emissiegrenswaarden voor milieuvriendelijker gemaakte voertuigen

Tabel 1: Grenswaarden voor wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 ton - ESC en ELR-test

Massa 
koolmonoxide 
(CO) (g/kWh)

Massa 
koolwaterstoffen

(HC) (g/kWh)

Massa 
stikstofoxiden
(NOx) (g/kWh)

Massa deeltjes
(PT) (g/kWh)

Rook

(m-1)

Aantal deeltjes (1)

(PM)

1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) De norm voor het deeltjesaantal zal in een later stadium worden vastgesteld.

Bij dieselmotoren die ook volgens de ETC-test worden beproefd en met name bij gasmotoren mag de specifieke massa van koolmonoxide, andere 
koolwaterstoffen dan methaan, methaan (indien van toepassing), stikstofoxiden en deeltjes (indien van toepassing) niet meer bedragen dan de in 
tabel 2 aangegeven waarden.

Tabel 2: Grenswaarden voor wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar maximaal beladen gewicht van meer dan 3,5 ton – ETC-test

Massa 
koolmonoxide 
(CO) (g/kWh)

Massa non-
methaankool-
waterstoffen

(NMHC) (g/kWh)

Massa methaan

(CH4) (g/kWh(1))

Massa 
stikstofoxiden
(NOx) (g/kWh)

Massa deeltjes
(PT) (g/kWh)

Aantal deeltjes (2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002
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(1) Alleen bij aardgasmotoren.
(2) De norm voor het deeltjesaantal zal in een later stadium worden vastgesteld.
Tabel 3: Grenswaarden voor wegvoertuigen met een technisch toelaatbaar maximaal beladen gewicht van minder dan 3,5 ton
 

Grenswaarden

Massa 
koolmonoxide

(CO)

Massa 
koolwaterstoffen

(HC)

Massa 
stikstofoxiden

(NOx)

Gecombineerde 
massa 

koolmonoxide en 
koolwaterstoffen

(HC + NOx)

Massa deeltjes
(PM)

Aantal deeltjes(1)

(PM)

Referentie-
massa
(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km)

L4
(mg/km)

L5
(#/km)

Categorie Klasse PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI
N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0

II 1305 < RM 
≤ 1760

1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Legenda: PI = elektrische ontsteking, CI = compressieontsteking
(1) De norm voor het deeltjesaantal zal in een later stadium worden vastgesteld.
(2) De normen voor de deeltjesmassa bij motoren met elektrische ontsteking zijn alleen van toepassing op directe-injectiemotoren die geheel of gedeeltelijk met arm mengsel werken.

Motivering

Om niet gebonden te zijn door de EEV-norm voor zware voertuigen en om de aanschaffingsverplichting uit te breiden met lichte bedrijfsvoertuigen 
(en om een uitbreiding tot personenwagens in een later stadium gemakkelijker te maken) stelt de rapporteur voor de tabellen met grenswaarden van 
de EEV-richtlijn in deze nieuwe bijlage over te nemen en daarin ook de door de Commissie voorgestelde Euro 5-normen op te nemen. De EEV-
normen zijn hier op twee belangrijke punten gewijzigd die een cruciaal effect hebben voor de gezondheid en het milieu: de grenswaarde voor NOx is 
van 2 tot 1 g/kWh en die van de deeltjesmassa van 0,02 tot 0,002 g/kWh verlaagd. Deze beide voorgestelde grenswaarden zijn in overeenstemming 
met aanbevelingen die de Duitse federale milieuautoriteit (Umweltbundesamt) reeds in 2003 heeft gedaan. Wat de grenswaarden voor NOx betreft 
wordt erop gewezen dat in de VS een grenswaarde van 0,4 g/kWh voor hetzelfde type voertuigen geldt. De voorgestelde grenswaarde voor de 
deeltjesmassa berust op het feit dat een reductie tot 0,002 g/kWh nodig is om het gebruik van een filter verplicht te kunnen stellen.
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TOELICHTING

Hoofddoel van het verslag

Uw rapporteur is verheugd over de voorstellen van de Commissie en schaart zich volledig 
achter haar voornemen om de nodige verbeteringen van de luchtkwaliteit, het milieu en de 
gezondheid te bewerkstelligen, onder meer door middel van openbare investeringen in de 
markt voor schonere voertuigen.

De richtlijn moet in een bredere context worden gezien, met name in het licht van de 
toekomstige EURO VI-normen, die net als dit verslag zijn gericht op voertuigen van meer dan 
3,5 ton en lichte bedrijfsvoertuigen. De invoering van strengere normen die op alle voertuigen 
van toepassing zijn, is absoluut essentieel voor een verbetering op lange termijn van het 
milieu en de gezondheid en vormt als zodanig het uiteindelijke doel van onze inspanningen.

Dit verslag dient derhalve te worden beschouwd als een stap op weg naar de nodige 
verscherping van de normen in de toekomst. Aan de door uw rapporteur voorgestelde 
amendementen liggen drie doeleinden ten grondslag.

Het eerste doel bestaat erin om op korte termijn grotere milieuwinsten te behalen door de 
voorgestelde EEV-normen te verscherpen. 

Ten tweede zullen dergelijke strengere voorschriften ertoe bijdragen een op toekomstige 
normen gerichte ontwikkeling van de markt te stimuleren, die niet zou plaatsvinden indien de 
voornaamste normen, met name wat stikstofoxiden en deeltjes betreft, niet zouden worden 
verscherpt ten opzichte van de EEV-norm en EURO V.

Ten derde stelt uw rapporteur een over de hele linie hoger ambitieniveau voor, evenals een 
sterker engagement om de kosten op de lange duur te minimaliseren.

Strengere normen

Wat het effect op de gezondheid en het milieu betreft zijn de grenswaarden voor 
stikstofoxiden en deeltjes de belangrijkste waarden van de EEV-norm. De reeds 
goedgekeurde EURO V-norm voor zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton, die in 
2008/2009 in werking treedt, komt juist op deze punten sterk overeen met de EEV-norm zoals 
de Commissie deze heeft voorgesteld. Ook indien men het proces van de behandeling en 
goedkeuring van dit voorstel optimistisch inschat, zal de daardoor behaalde milieuwinst 
beperkt blijven. In het beste geval zal de richtlijn immers ongeveer één jaar van kracht zijn 
voordat EURO V voor alle nieuwe voertuigen van kracht zal worden.

Wat innovatie en stimulansen voor de markt betreft stelt onder andere de auto-industrie dat 
EURO V reeds genoeg prikkels biedt om voertuigen te produceren die aan deze normen 
voldoen. 
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Aangezien deze richtlijn slechts op een beperkt deel van de markt van toepassing is, is het van 
cruciaal belang dat zij de ontwikkeling van voertuigen steunt die duidelijke 
milieuverbeteringen met zich meebrengen.

Daarom moet de langetermijnambitie bestaan om EURO VI voor te bereiden en met het oog 
daarop strengere normen vast te stellen, met name wat stikstofoxiden en deeltjes betreft.

Langetermijninvesteringen

Het voornaamste argument dat tegen een verhoging van het ambitieniveau in deze richtlijn 
wordt ingebracht, betreft de kosten die ermee gemoeid zijn het aandeel aan schone voertuigen 
te verhogen. Deze zienswijze houdt echter alleen rekening met kortetermijneffecten.

De toekomstige EURO VI-normen, die op alle nieuwe voertuigen van toepassing zullen zijn, 
zullen – indien wij op dit gebied niet bijtijds op grote schaal investeren – in zeer hoge extra 
kosten voor zowel openbare als particuliere kopers resulteren.

De intentie achter het voorstel is om reeds nu een grotere Europa-wijde markt voor schone 
voertuigen te scheppen en potentiële schaalvoordelen te bereiken door ervoor te zorgen dat de 
markt voor de industrie groot genoeg is om de noodzakelijke investeringen te kunnen 
rechtvaardigen.

In overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van het voorstel om openbare 
aanbestedingen te gebruiken als cruciale drijvende kracht op de markt, stelt uw rapporteur 
voor om het aandeel van schone voertuigen bij de aanschaffing door overheidsinstanties tot 
35 % te verhogen en het toepassingsbereik van de richtlijn uit te breiden tot lichte 
bedrijfsvoertuigen.

Een hoger ambitieniveau en duidelijke toezeggingen aan de industrie zijn derhalve van 
doorslaggevend belang om de noodzakelijke investeringen te kunnen waarborgen, 
schaalvoordelen te bereiken en aldus de langetermijnkosten te verminderen.

Herziening en aanpassing aan de technologische ontwikkeling

Uw rapporteur neemt het standpunt in dat de in de richtlijn vastgestelde eisen voortdurend 
dienen te worden geactualiseerd in overeenstemming met de technologische ontwikkeling. 
Teneinde de regelgeving snel aan nieuwe mogelijkheden en vereisten te kunnen aanpassen 
steunt uw rapporteur weliswaar het oogmerk van het voorstel om aanpassingen zonder 
verdere politieke overweging mogelijk te maken, maar stelt hij tevens een grotere controle op 
het herzieningsproces voor door uitdrukkelijk een aantal elementen op te nemen die in de 
toekomst naar verwachting een doorslaggevende rol zullen spelen. In de eerste plaats dient het 
toepassingsbereik van de richtlijn te worden uitgebreid tot personenwagens, moeten vereisten 
met betrekking tot de grenswaarden voor CO2 en energie-efficiëntie worden opgenomen en 
moet worden gewaarborgd dat de normen in lijn met de technologische vooruitgang worden 
verhoogd. 

Daarnaast voert de richtlijn vereisten in die er sterker op zijn gericht methoden te ontwikkelen 
om het geëmitteerde deeltjesaantal (in plaats van de thans gereguleerde deeltjesmassa) te 
meten en overeenkomstige waarden in de richtlijn op te nemen. Ondanks hun geringe gewicht 



PE 371.910v01-00 16/16 PR\609132NL.doc

NL

vormen fijne deeltjes een zeer ernstig gevaar voor de gezondheid dat met gerichte 
maatregelen moet worden aangepakt.

Financiering

De financiering van toekomstige investeringen valt niet binnen het kader van deze richtlijn. In 
overeenstemming met overweging 14 van het voorstel is uw rapporteur ervan overtuigd dat 
een beroep moet worden gedaan op zowel communautaire als nationale middelen opdat de 
investeringskosten geen achteruitgang van de kwaliteit van het openbaar vervoer met zich 
meebrengen. Bovendien acht uw rapporteur het vanzelfsprekend dat bij de financiële 
toewijzingen door de lidstaten rekening wordt gehouden met hogere uitgaven die op bepaalde 
regionale of lokale politieke en administratieve niveaus in verband met de naleving van de 
richtlijn tot stand komen.

Het zou echter tegen het subsidiariteitsbeginsel indruisen om gedetailleerde 
financieringsmodellen voor te schrijven; evenmin legt het voorstel ten aanzien van de 
verschillende organisatievormen op nationaal niveau modellen vast volgens welke de 
belangrijkste vereisten van de richtlijn moeten worden nagekomen.


