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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen 
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0817),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0008/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming en de Commissie vervoer en toerisme 
(A6-0000/2008),

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.

Amendement 1

Ontwerprichtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie heeft in haar 
mededeling “Een energiebeleid voor 
Europa”voorgesteld dat de EU zich ertoe 
zou verbinden de CO2-uitstoot tegen 2020 
met 20% te verlagen ten opzichte van 
1990. Onder meer om de continuïteit van 
de energievoorziening te verbeteren door 
een diversifiëring van de brandstofmix, 
zijn de volgende bindende doelstellingen 
naar voren geschoven: een verbetering van 
de energie-efficiëntie met 20%, 20% 
hernieuwbare energie en een aandeel van 

(4) De Commissie heeft in haar 
mededeling “Een energiebeleid voor 
Europa”voorgesteld dat de EU zich ertoe 
zou verbinden de CO2-uitstoot tegen 2020 
met 20% te verlagen ten opzichte van 
1990. Onder meer om de continuïteit van 
de energievoorziening te verbeteren door 
een diversifiëring van de brandstofmix, 
zijn de volgende bindende doelstellingen 
zijn naar voren geschoven: een verbetering 
van de energie-efficiëntie met 20%, 20% 
hernieuwbare energie en een aandeel van 
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10% biobrandstoffen op de markt van de 
voertuigbrandstoffen. 

10% duurzaam geproduceerde en 
gecertificeerde biobrandstoffen op de 
markt van de voertuigbrandstoffen.

Or. en

Amendement 2

Ontwerprichtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De toepassing op grote schaal van 
bepaalde technologieën, zoals voertuigen 
die worden aangedreven door waterstof, 
LPG (vloeibaar petroleumgas) of CNG 
(gecomprimeerd aardgas), kan hoge 
initiële investeringskosten vergen met 
betrekking tot onder andere de 
infrastructuur, en zodoende dient de 
Commissie te overwegen op welke wijze er 
ten bate van het milieu transparante en 
niet-discriminerende regels opgesteld en 
gehandhaafd kunnen worden die voorzien 
in nationale en communautaire steun 
voor dergelijke investeringen.

Or. en

Amendement 3

Ontwerprichtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Volgens de effectbeoordeling van 
de Commissie zal 50% van alle gekochte 
voertuigen qua totale levensduurkosten, 
met inbegrip van de externe kosten, 
overeenkomen met het beste op de markt 
verkrijgbaar zijnde alternatief wanneer 
deze richtlijn eenmaal in werking treedt.
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Or. en

Amendement 4

Ontwerprichtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Verschillende steden die zichzelf 
willen bestempelen als zijnde 
milieubewust dienen hiertoe 
aangemoedigd te worden, en deze steden 
dient ook de mogelijkheid hiertoe geboden 
te worden middels transparante en 
systematische openbaarmaking via het 
internet van informatie, berekeningen, 
besluiten en benchmarking op het gebied 
van openbare aanbestedingen in 
overeenstemming met deze richtlijn.

Or. en

Amendement 5

Ontwerprichtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn streeft ernaar de markt voor 
milieuvriendelijke en energie-efficiënte 
voertuigen te bevorderen en voort te 
stuwen door openbare aanbestedingen
waarin de daadwerkelijke operationele 
levensduurkosten en de milieukosten zijn 
meegenomen als actief hulpmiddel aan te 
wenden. Op grond van deze richtlijn 
moeten de operationele levensduurkosten 
van het energieverbruik, de CO2-uitstoot 
en de uitstoot van verontreinigende stoffen 
worden meegenomen als 
gunningscriterium voor de aanschaf van 
wegvoertuigen door overheidsinstanties als 
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bedoeld in de richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG of door exploitanten die 
diensten uitvoeren op grond van een door 
een overheidsinstantie verleende licentie, 
contract, vergunning of toestemming.

De doelstelling van deze richtlijn is om 
een dermate grote vraag naar schone en 
energie-efficiënte wegvoertuigen te 
bewerkstelligen dat fabrikanten en de 
industrie worden aangespoord tot het
investeren in en het verder ontwikkelen 
van voertuigen met een laag 
energieverbruik en een lage uitstoot van 
CO2 en verontreinigende stoffen.

Or. en

Amendement 6

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2010 bij elke openbare 
aanbesteding voor wegvoertuigen door 
aanbestedende diensten als bedoeld in de 
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie in 
aanmerking worden genomen als 
gunningscriterium.

Or. en
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Amendement 7

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 
vanaf 1 januari 2010 bij elke aankoop van 
wegvoertuigen voor 
openbaarvervoerdiensten die worden 
gepresteerd op grond van een door een 
overheidsdienst verleende licentie, 
vergunning of toestemming de 
levensduurkosten van het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en de uitstoot van 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
de in artikel 3 vastgestelde methodologie 
als criterium in aanmerking worden 
genomen.

Or. en

Amendement 8

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Plaatselijke, regionale of landelijke 
autoriteiten die bij ten minste 50% van 
hun jaarlijkse specifieke aanschaffen 
kiezen voor schone en energie-efficiënte 
voertuigen mogen gebruik maken van het 
etiket ‘schoon en energie-efficiënt 
stedelijk wegvervoer’. De Commissie zal 
voor dit etiket een uniform ontwerp 
vaststellen.

Or. en
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Amendement 9

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 - lid 1 - punt a - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het brandstofverbruik van een voertuig 
als bedoeld in lid 2 wordt op basis van de 
in tabel 1 van de bijlage vastgestelde 
omrekeningsfactoren voor de energie-
inhoud van de verschillende brandstoffen 
uitgedrukt in energieverbruik per 
kilometer;

- het brandstofverbruik van een voertuig 
als bedoeld in lid 2 wordt gemeten in 
eenheden van energieverbruik per
kilometer ongeacht of dit direct vermeld 
wordt, zoals bijvoorbeeld met elektrische 
auto’s het geval is, of niet. Indien het 
brandstofverbruik in andere eenheden 
vermeld wordt, zal deze op basis van de in 
tabel 1 van de bijlage vastgestelde 
omrekeningsfactoren voor de energie-
inhoud van de verschillende brandstoffen 
uitgedrukt worden in energieverbruik per 
kilometer;

Or. en

Amendement 10

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Transparantie

Om openbare discussie en politiek overleg
te bevorderen op het gebied van de 
levensduurkosten met betrekking tot 
openbare aanbestedingen, en 
onverminderd de vereisten zoals
vastgelegd in de Richtlijnen 2004/17/EG 
en 2004/18/EG, zullen de lidstaten erop 
toezien dat alle actoren vermeld in artikel 
2 de informatie over energie en 
milieukosten zoals vermeld in artikel 3 
met betrekking tot elk van de ontvangen 
aanbiedingen via het internet openbaar 
maken.
Ter verdere bevordering van het openbare 
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politieke debat zal de Commissie een 
scorebord ontwikkelen die gebaseerd zal 
zijn op de verslaglegging conform artikel 
6 en die via het internet openbaar 
gemaakt zal worden, zodat criteria 
kunnen worden ontwikkeld voor steden en 
regio’s die overeenkomsten vertonen, en 
een vergelijking tussen deze steden 
gemaakt kan worden op het gebied van 
hun milieuvriendelijke aanschafbeleid.

Or. en

Amendement 11

Ontwerprichtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke twee jaar, vanaf de datum als 
bedoeld in artikel 8, stelt de Commissie 
een verslag op over de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn en de acties van de 
verschillende lidstaten om de aanschaf 
van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen aan te moedigen.

1. Elk jaar, vanaf de datum als bedoeld in 
artikel 8, zullen de lidstaten voor het 
betreffende kalenderjaar statistieken 
vergaren van het aantal voertuigen dat 
werd gekocht door de actoren zoals 
vermeld in artikel 2, waarbij deze verdeeld 
zullen worden in de onderstaande vier 
categorieën:
- passagiersvoertuigen;
- lichte commerciële voertuigen;
- bussen en touringcars;
- andere zware voertuigen.
Elk jaar zullen de lidstaten die informatie 
uiterlijk 30 oktober doorsturen aan de 
Commissie, samen met een beoordeling 
van de wijze waarop de in artikel 3 
vermelde criteria de markt beïnvloed 
hebben.

2. In dat verslag worden de effecten van de 
richtlijn beoordeeld, wordt nagegaan of er 
behoefte is aan verdere maatregelen en 
worden desgevallend nieuwe maatregelen 
voorgesteld.

2. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 8 
vermelde datum, en vervolgens om de 
twee jaar, zal de Commissie een verslag 
opstellen over de toepassing van deze 
richtlijn, met inbegrip van de in lid 1 
vermelde informatie, alsmede over de 
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maatregelen genomen door de 
afzonderlijke lidstaten om de aanschaf 
van schone en energie-efficiënte 
wegvoertuigen te bevorderen. In dat 
verslag worden de effecten van de richtlijn, 
met inbegrip van kwantitatieve 
indicatoren ter evaluatie van de 
milieuvoordelen, alsmede de 
verslaglegging van de lidstaten 
beoordeeld, wordt nagegaan of er behoefte 
is aan verdere maatregelen en worden 
desgevallend nieuwe maatregelen 
voorgesteld.

De Commissie zal een vergelijking maken 
tussen enerzijds de nominale en de 
relatieve statistieken van gekochte 
voertuigen die qua totale 
levensduurkosten, met inbegrip van de 
externe kosten overeenkomen met de beste 
op de markt verkrijgbar zijnde
alternatieven in elk van de vier 
categorieën zoals vermeld in lid 1 en 
anderzijds de totale markt voor deze 
voertuigen, en vervolgens beoordelen hoe 
de in artikel 3 vermelde criteria de markt 
hebben beïnvloed.
2 bis. De Commissie zal met name 
beoordelen of het verwachte resultaat dat 
50% van alle gekochte voertuigen qua 
totale levensduurkosten, met inbegrip van 
de externe kosten overeenkomt met het
beste op de markt verkrijgbaar zijnde 
alternatief voor 2012 daadwerkelijk zal 
hebben plaatsgevonden. Indien dit niet 
het geval is zal uiterlijk 2014 een voorstel 
gedaan worden om het aantal schone en 
energie-efficiënte voertuigen te vergroten 
en het verwachte en gewenste effect op de 
markt en het milieu te bewerkstelligen, 
indien nodig middels het opnemen van 
verplichte selectiecriteria.

Or. en
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MOTIVERING

Het huidige voorstel omvat eerdere aanbevelingen van de Commissie milieubeheer

Het huidige voorstel dient ter vervanging van een eerder voorstel (COM (2005), 634 
definitief) en als gevolg van de behandeling door de Commissie milieubeheer omvat het op 
belangrijke punten een aantal praktische aanbevelingen van uw rapporteur en andere leden 
van het Europees Parlement.

Hier volgt een aantal van de belangrijkste aspecten:
 alle voertuigen vallen onder de richtlijn;
 de CO2- uitstoot is erin opgenomen;
 het model is technologisch neutraal en flexibel (in plaats van een statische norm);
 de openbare aanbesteding wordt gehandhaafd als middel voor het bevorderen van 

milieuvriendelijke voertuigen;
 er is de mogelijkheid met specifieke plaatselijke overwegingen rekening te houden om 

erop toe te zien dat het subsidiariteitsbeginsel gerespecteerd wordt.

Berekening van de levensduurkosten

De richtlijn vereist dat alle openbare aanbesteders – alsmede actoren die handelen namens een 
overheidsinstantie of op grond van een door een overheidsinstantie verleende licentie – niet 
alleen de aanschafprijs berekenen, maar tevens de levensduurkosten voor de brandstof, de 
CO2-uitstoot en de luchtverontreiniging, en dat zij die gegevens hanteren als 
aanschafcriterium.

Openbare aanbesteding als marktkatalysator

Uw rapporteur is een groot voorstander van het idee om de openbare aanbesteding aan te 
wenden als een marktkatalysator voor milieuvriendelijke voertuigen en heeft zodoende artikel 
1 aangepast, waarbij hij de nadruk legt op dit aspect als zijnde een belangrijke doelstelling 
van de richtlijn. 

Op Europees niveau vertegenwoordigt de openbare aanbesteding een aanzienlijk 
marktaandeel en door de openbare instanties een leidende rol te laten spelen middels het 
berekenen van de ‘levensduurkosten’ en het hanteren hiervan als aanschafcriterium zal de 
autoindustrie worden aangespoord tot het ontwikkelen van en het investeren in 
milieuvriendelijke voertuigen met een lagere uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen. 

Transparantie en openbare discussie

Om milieuoverwegingen van invloed te laten zijn op plaatselijke besluiten inzake de aanschaf 
van voertuigen is het van essentieel belang om non-gouvernementele organisaties, burgers en 
plaatselijke politici toegang te verschaffen tot informatie over dergelijke aanschaffen.

Uw rapporteur heeft zodoende de richtlijn op een aantal punten gewijzigd met als doel de 
transparantie en de vrije toegang tot deze informatie te vergroten en het vergelijkingskader uit 
te breiden.
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Het betreft hierbij onder andere de volgende wijzigingen:

 vermelding op het internet door de plaatselijke autoriteiten van alle informatie over de 
levensduurkosten met betrekking tot aanschafbesluiten;

 het door de Commissie ontwikkelen van een scorebord waarmee het mogelijk gemaakt 
wordt bij te houden in welke mate de plaatselijke autoriteiten erin slagen 
milieuvriendelijke voertuigen aan te schaffen;

 het invoeren van een ‘milieuvriendelijk aanschafetiket’ welke gebruikt kan worden 
door de plaatselijke en regionale autoriteiten die voorop gaan bij de aanschaf van 
milieuvriendelijke voertuigen.

Beoordeling van het effect van de richtlijn

Het is van belang te bepalen in welke mate de richtlijn in haar huidige vorm het gewenste 
effect teweegbrengt. Uw rapporteur heeft zodoende een aantal wijzigingen voorgesteld om 
erop toe te zien dat er een specifieke follow-up en beoordeling plaatsvindt van het effect van 
de richtlijn op de markt en op het milieu.

Zodoende wordt van de Commissie vereist:

 dat zij elke twee jaar verslag uitbrengt van de tenuitvoerlegging van de richtlijn en het 
effect ervan op het milieu en op de markt in elk van de verscheidene 
voertuigcategorieën;

 dat zij beoordeelt in welke mate het gewenste en verwachte effect van 50% openbare 
aanbestedingen voor 2012 bewerkstelligd is, en indien deze doelstelling niet behaald 
wordt, dat zij beoordeelt hoe de richtlijn gewijzigd dient te worden om het gewenste 
effect teweeg te brengen.

Tenuitvoerlegging

Uw rapporteur is van mening dat het mogelijk moet zijn om al in 2010 de voorgeschreven 
methode voor het berekenen van de levensduurkosten in te voeren en toe te passen en 
zodoende stelt hij voor dat er een datum wordt vastgesteld zodat de markt- en milieueffecten 
van de richtlijn zo snel mogelijk in werking kunnen treden.


