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INFORMATIEVE NOTA
van: het secretariaat-generaal
aan: de delegaties
Betreft: Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: 

Resultaten van de herziening van de communautaire strategie om de CO2-uitstoot 
van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen
- Conclusies van de Raad

Hierbij gaat voor de delegaties de tekst van de op 28 juni 2007 door de Raad (Milieu) aangenomen 

conclusies van de Raad.

___________________
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BIJLAGE

Resultaten van de herziening van de communautaire strategie om de 
CO2-uitstoot van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te 

verminderen

Conclusies van de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

1) HERINNERT aan de vastbesloten en onafhankelijke toezegging van de Europese Unie om 
tegen 2020 ten minste een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% ten 
opzichte van 1990 gerealiseerd te hebben, alsmede aan de doelstelling van de EU om tegen 
2020 een vermindering van 30% ten opzichte van 1990 gerealiseerd te hebben als bijdrage 
aan een mondiaal en alomvattend akkoord voor na 2012, mits andere ontwikkelde landen 
vergelijkbare uitstootverminderingen toezeggen en economisch meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren die in verhouding staat tot hun mogelijkheden en 
capaciteiten, zoals tijdens de Europese Raad in maart 2007 is overeengekomen; 
BENADRUKT dat, wil deze doelstelling worden bereikt zonder dat zich verstoringen 
voordoen en terwijl er economische en maatschappelijke billijkheid wordt gewaarborgd, alle 
sectoren een bijdrage moeten leveren aan deze inspanning om de uitstoot te verminderen.

2) Indachtig de conclusies van de Raad van oktober 1998 waarin de Commissie wordt verzocht 
onmiddellijk een voorstel in te dienen, waaronder wetgevingsvoorstellen, indien op basis van 
de bewaking en na overleg met de verenigingen van autofabrikanten zou blijken dat een of 
meer van de verenigingen de vrijwillige gedane CO2-toezeggingen niet zal nakomen, en 
indachtig de vernieuwde EU-strategie voor duurzame ontwikkeling van juni 2006, waarin als 
doelstelling voor nieuwe auto’s in de EU in 2012 gemiddeld 120 g CO2/km wordt genoemd.

3) Is ingenomen met de Mededeling van de Commissie "Resultaten van de herziening van de 
communautaire strategie om de CO2-uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen 
te verminderen"1, waarin de Commissie een herziening presenteert van de communautaire 
strategie om de CO2-uitstoot van auto's te verminderen en in het kader daarvan onder meer 
voorstelt om in 2012 het streefcijfer van 120 g CO2/km te halen middels een pakket 
maatregelen (het geïntegreerde beleid), inclusief wetgeving die in de plaats moet komen van 
de vrijwillige toezegging.

  
1 COM(2007) 19 van 7 februari 2007.
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De Raad, bijgevolg,

4) BEVESTIGT NOGMAALS zijn steun aan de EU-doelstelling van gemiddeld 120 g CO2/km 

voor nieuwe in de EU verkochte auto's in 2012. Mits duidelijkheid wordt geschapen over hoe 

de doelstellingen zullen worden gehaald en over een daarop volgende effectbeoordeling, moet 

via verbetering van de voertuigtechnologie 130 g CO2/km worden bereikt en met bijkomende 

maatregelen nog eens 10 g CO2/km.

5) IS VAN OORDEEL dat de Europese auto-industrie een aanzienlijke voorsprong kan 

opbouwen middels onderzoek en ontwikkeling, gestimuleerd door ambitieuze doelstellingen 

om de CO2-uitstoot te verminderen en door nieuwe milieutechnologieën.

6) ROEPT de Commissie OP om het geplande kader voor het bereiken van de doelstelling van 

een gemiddelde CO2-uitstoot voor nieuwe in de EU verkochte wagens gestalte te geven op 

basis van een grondige effectbeoordeling, op een wijze die zo concurrentieneutraal mogelijk, 

is, sociaal rechtvaardig en duurzaam. De regelgeving moet zodanig zijn opgezet dat alle 

fabrikanten meer inspanningen leveren om hun gehele voertuigproductie op kosteneffectieve 

wijze milieuvriendelijker te maken.

7) VERZOEKT de Europese Commissie MET KLEM om zo spoedig mogelijk en nog voor 

eind 2007 een wetgevingskader te presenteren voor de vermindering van de CO2-uitstoot van 

auto's en een effectbeoordeling in te dienen waarin bovengenoemde criteria worden weer-

spiegeld; SPOORT de Commissie AAN te zorgen voor een open en transparant proces waar 

de lidstaten en andere cruciale belanghebbenden nauw bij zijn betrokken.

8) VERZOEKT de Commissie om voor eind 2007 voorstellen in te dienen over de in boven-

genoemde mededeling vermelde aanbodgerichte maatregelen, in het bijzonder over air-

conditioningsystemen, systemen voor bandendrukcontrole, normen voor de rolweerstand van 

banden, schakelindicatoren, verbetering van het brandstofrendement van lichte bedrijfs-

voertuigen en duurzame biobrandstoffen, en daarbij methodes aan te reiken waarmee de 

verminderingen van de CO2-uitstoot tengevolge van deze maatregelen kunnen worden 

geverifieerd.
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9) STEMT ER aan de vraagzijde MEE IN dat er betere voorlichting van de consument en betere 

etikettering qua CO2-uitstoot en brandstofverbruik nodig zijn zodat de consumenten goed 

doordachte aankoopbeslissingen kunnen nemen en VRAAGT de Commissie MET KLEM om 

in 2007 een wetgevingsvoorstel aan te nemen ter verhoging van de doeltreffendheid van de 

richtlijn betreffende consumenteninformatie over het brandstofverbruik van auto's. 

VERZOEKT de lidstaten na te gaan of meer gewicht kan worden verleend aan een op CO2

gebaseerde motorrijtuigenbelasting en andere fiscale maatregelen.

10) IS VAN OORDEEL dat zware vrachtauto's onderhevig zijn aan sterkere marktmechanismen 

dan lichte vrachtauto's; VERZOEKT de Commissie te zoeken naar mogelijkheden om test-

procedures en -cycli te ontwikkelen voor het meten van brandstofgebruik en CO2-uitstoot van 

volledige zware vrachtauto's en naar andere opties op EU-niveau, en te streven naar actieve 

samenwerking met fabrikanten, de onderzoekswereld en met andere landen, om beleids-

instrumenten voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van deze voertuigen te 

ontwikkelen en te gebruiken.

11) WIJST NOGMAALS op de centrale rol die de technologie speelt bij het terugdringen van de 

uitstoot van broeikasgassen door het wegvervoer en IS VAN MENING, gezien de noodzaak 

om de uitstoot in de toekomst verder terug te dringen, dat er een samenhangende strategie 

voor de lange termijn moet komen die hoge eisen stelt; VERZOEKT de Commissie in dit 

verband een doelstelling voor de lange termijn voor 2020 voor te stellen voor de gemiddelde 

uitstoot van broeikasgassen van wegvoertuigen, als onderdeel van een ruimere strategie voor 

het aanpakken van de klimaatverandering.

________________


