
 

 

 

 

 

IVECO verwelkomt de erkenning door het Europees Parlement van de rol 

van hernieuwbaar aardgas voor het behalen van de decarbonisatie 

doelstellingen in Europa 

 
Het Europees Parlement heeft tijdens zijn plenaire zitting zijn officieel advies en zijn 

amendementen op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening 

inzake CO2-emissies door zware bedrijfsvoertuigen goedgekeurd. 

 

IVECO verwelkomt de steun van het Europees Parlement voor het amendement 

waarin de rol van aardgas wordt erkend bij het verwezenlijken van Europese 

doelstellingen aangaande decarbonisatie. 

 

 
Brussel, 16 november 2018 
 
Het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire zitting zijn officieel advies en zijn amendementen 

op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake CO2-emissies door zware 

bedrijfsvoertuigen goedgekeurd. IVECO verwelkomt de erkenning door het Europees Parlement van 

aardgas, en in het bijzonder het duurzaam aspect ervan, als een levensvatbare oplossing om de 

bredere doelstelling te behalen en Europa koolstofvrij te maken, en dit ondanks de recente harde en  

onnauwkeurige beschuldigingen tegen de rol van aardgas in het openbaar vervoer. 

In een amendement dat op woensdag 14 november in de plenaire vergadering is aangenomen door 

een grote meerderheid van het EU-parlement, wordt de EU-Commissie gevraagd om uiterlijk tegen 

2020 een methode te ontwikkelen om het effect te berekenen van het gebruik van hernieuwbare 

brandstoffen voor de gemiddelde vlootuitstoot van fabrikanten die CNG- en LNG-oplossingen 

aanbieden aan hun klanten. 

 

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, merkte op: "We zijn zeer verheugd dat dit amendement 

door het Europees Parlement is goedgekeurd vanwege zijn erkenning van de rol die aardgas m oet 

spelen b ij het koolstofvrij maken van de transportsector. Bij IVECO hebben we al lang aardgas 

gezien als de mature technologie die we vandaag ter beschikking hebben en kunnen we zorgen voor 

drastische emissiereducties, met 90% minder NO2 en 99% minder fijnstof (PM). Met b iomethaan kan 

het de CO2-uitstoot tot 95% verminderen. Gas maakt inderdaad een naadloze overgang mogelijk 
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naar volledige decarbonisatie van het transport wanneer b iomethaan wordt geproduceerd door 

anaerobe vergisting van organisch afval, dat ook compost en voedingsstoffen aan de grond 

teruggeeft, waarb ij koolstof eigenlijk als organisch materiaal wordt aangemaakt voor een negatieve 

koolstofvoetafdruk. Als gevolg van onze visie, heeft IVECO vandaag een volledig aanbod van 

vrachtwagens op aardgas die alle missies kunnen afdekken, tot het zware langeafstandstransport, 

zoals we dit jaar hebben getoond op IAA 2018, waar we geschiedenis hebben geschreven als  

eerste fabrikant met enkel  zero-dieselvoertuigen op onze stand.  

De visie van aardgas als de volwassen oplossing voor duurzaam vervoer wordt gedeeld door EU-

instellingen en -regeringen, die de ontwikkeling ervan ondersteunen met een verscheidenheid aan 

maatregelen. Het amendement betreffende aardgas draagt bij aan andere reeds bestaande 

maatregelen, zoals de financiële prikkels voor energiezuinige lage CO2-vrachtwagens en de 

vrijstelling van autosnelwegentol voor LNG-voertuigen (Liquefied Natural Gas) die in Duitsland zijn 

aangekondigd; de afschaffing van accijnzen op LNG en de belasting van Diesel om de ontwikkeling 

van de LNG-infrastructuur in Polen te financieren; en de decreten uitgegeven in Frankrijk en Italië om 

het gebruik van biomethaan geproduceerd uit koemest en agrarisch restafval te bevorderen voor het 

transporteren van voertuigen. 

 

Het eindrapport bevat nog steeds veel kritieke punten voor de sector, waaronder de strengere 

emissiereductiedoelstellingen. De volgende stap in het wetgevingsproces is de stem van de EU -

Raad, en IVECO en de gas- en biogasindustrie vertrouwen erop dat de lidstaten deze bepaling 

zullen overnemen om het decarbonisatieproces te versnellen. 
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IVECO 

IVECO is een merk van  CNH Industrial N.V., wereldspeler op het vlak van investeringsgoederen met notering op de beurs in New 

York (NYSE: CNHI) en op de Italiaanse beurs ( Mercato Telematico Azionario MI: CNHI). IVECO ontwerpt, fabriceert en 

commercialiseert een breed gamma van lichte tot  zware commerciële voertuigen en off-road voertuigen.  

Het brede gamma omvat de Daily, een voertuig in het 3.3 tot 7.2 ton segment, de Eurocargo tot 19 ton, de Trakker  (voor off-road 

missies) en de Stralis, beiden boven 16 ton.  Bijkomend maakt Astra off-road voertuigen, vaste en knik dumpers en speciale 

voertuigen.   

 

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie eenheden in 7 verschillende landen in Europa,  Azië, Afrika, 

Oceanië en Latijns Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie.  4,200 verkoop- en 

service punten in 160 landen garanderen technische ondersteuning waar ook de voertuigen aan het werk zijn. . 

 

Voor bijkomende informatie aangaande IVECO: www.iveco.com  

Voor bijkomende informatie aangaande CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Voor bijkomende info, contacteer: 

Pers verantwoordelijke IVECO België 
Gossetlaan A., 28A, Bus 3 

1702 Groot Bijgaarden  - België 

 

Stefaan Leman 

Tel.  024671251       

Mobile 0477330842  

stefaan.leman@iveco.com 
 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  
Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  
Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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