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29.3.2017 A8-0048/333 

Amendement  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Om te waarborgen dat alle 

gegevens die afkomstig zijn van de 

typegoedkeuringstests op nationaal niveau 

waarheidsgetrouw zijn en dat alle 

mogelijke manipulaties voorkomen 

worden, moet de Commissie een van haar 

bestaande organen aanwijzen als 

Europese autoriteit voor het toezicht op 

voertuigen (EVSA). De technische 

diensten van de EVSA moeten gehuisvest 

worden in de laboratoria van het 

Gemeenschappelijk Centrum voor 

onderzoek en kunnen, indien passend, 

gefinancierd worden met aan de 

autofabrikanten opgelegde vergoedingen 

die in verhouding staan tot de 

verkoopprijs van het voertuig en die zo 

berekend worden dat ze geen significant 

negatieve invloed op de verkoopprijs 

hebben. De EVSA moet regelmatig 

controleren of voertuigen, systemen, 

onderdelen en technische eenheden aan 

de in deze verordening vastgestelde 

voorschriften voldoen en of de 

typegoedkeuringen correct zijn. Die 

controles moeten worden verricht op ten 

minste 20 % van de het aantal modellen 

dat in het voorgaande jaar op de Europese 

markt is gebracht, door middel van een 

verificatie van de documenten en rij- en 
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laboratoriumtests op basis van statistisch 

relevante steekproeven. De uitslag van die 

tests moet volledig openbaar worden 

gemaakt op de website van de Commissie. 

Or. en 

Motivering 

In veel Europese landen is sinds het uitbreken van het dieselschandaal onweerlegbaar 

aangetoond dat er politieke banden zijn tussen autofabrikanten en regeringen. In de door de 

IMCO-commissie goedgekeurde tekst wordt de verplichting ingevoerd dat elke lidstaat 20 % 

van de nieuwe modellen die op de markt zijn gebracht aan een test onderwerpt. Dat maakt het 

voor autofabrikanten moeilijker om te sjoemelen met emissies, maar om het toezichtsysteem 

beter te maken en de burgers te beschermen tegen fraude moet er een derde, onafhankelijke 

instantie op Europees niveau komen om de op nationaal niveau verrichte 

typegoedkeuringstests dubbel te controleren. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Amendement  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Markttoezichtautoriteiten 

controleren regelmatig of voertuigen, 

systemen, onderdelen en technische 

eenheden nog aan de in deze verordening 

vastgestelde voorschriften voldoen en of 

de typegoedkeuringen correct zijn. Die 

controles worden op toereikende schaal 

verricht, door middel van een verificatie 

van de documenten en rij- en 

laboratoriumtests op basis van statistisch 

relevante monsters. Hierbij houden 

markttoezichtautoriteiten rekening met 

gevestigde beginselen van 

risicobeoordeling, klachten en andere 

informatie. 

1. Markttoezichtautoriteiten voeren 

regelmatig tests en keuringen uit 

overeenkomstig de nationale 

jaarprogramma's die zijn goedgekeurd 

overeenkomstig de leden 2 en 3, om na te 

gaan of voertuigen, systemen, onderdelen 

en technische eenheden in 

overeenstemming zijn met de 

typegoedkeuringen en de toepasselijke 

wetgeving. Deze tests en keuringen 

worden onder meer uitgevoerd door 

middel van laboratoriumtests en 

emissietests onder reële 

rijomstandigheden, op basis van 

statistisch relevante steekproeven, en 

worden aangevuld met een verificatie van 

documenten. De instanties waarborgen 

dat de voertuigen die aan de 

typegoedkeuringstests zijn onderworpen, 

volledig gelijk zijn aan die welke in de 

handel zullen worden gebracht. De 

lidstaten voeren jaarlijks tests en 

keuringen uit op een aantal typen dat in 

totaal 20 % vertegenwoordigt van het 

aantal typen dat in het voorgaande jaar in 

die lidstaat in de handel is gebracht. 

Hierbij houden markttoezichtautoriteiten 

rekening met gevestigde beginselen van 

risicobeoordeling, gemotiveerde klachten 
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en andere relevante informatie, met 

inbegrip van testresultaten die worden 

gepubliceerd door erkende derde partijen, 

nieuwe technologieën op de markt en 

verslagen afkomstig van periodieke 

technische controles en metingen op de 

weg met behulp van teledetectie. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement vormt een aanvulling op amendement 77 van de IMCO-commissie.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Amendement  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Markttoezichtautoriteiten kunnen 

een beroep doen op onafhankelijke 

testorganisaties voor het uitvoeren van 

technische taken, zoals tests of keuringen. 

De verantwoordelijkheid voor de 

resultaten berust altijd bij de 

markttoezichtautoriteit. Indien voor de 

toepassing van dit artikel een beroep 

wordt gedaan op technische diensten, zien 

de markttoezichtautoriteiten erop toe dat 

er een andere technische dienst wordt 

gebruikt dan de dienst die de tests voor de 

oorspronkelijke typegoedkeuring heeft 

uitgevoerd. De verlening van technische 

ondersteuning aan fabrikanten moet 

onverenigbaar worden gemaakt met de 

verlening van technische ondersteuning 

aan de nationale 

typegoedkeuringsinstanties. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement vormt een aanvulling op amendement 78 van de IMCO-commissie.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Amendement  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie organiseert en verricht op 

toereikende schaal tests en keuringen van 

voertuigen, systemen, onderdelen en 

technische eenheden die reeds op de markt 

zijn aangeboden, of laat deze verrichten, 

om te controleren of die voertuigen, 

systemen, onderdelen en technische 

eenheden conform de typegoedkeuringen 

zijn en aan de toepasbare wetgeving 

voldoen, alsook om de juistheid van de 

typegoedkeuringen te waarborgen. 

De Europese Autoriteit voor toezicht op 

voertuigen (EVSA) organiseert en verricht, 

vanuit de laboratoria van het 

Gemeenschappelijk Centrum voor 

onderzoek, op ten minste 20 % van het 

aantal modellen dat in het voorgaande 

jaar op de Europese markt is gebracht, 
tests en keuringen van voertuigen, 

systemen, onderdelen en technische 

eenheden die reeds op de markt zijn 

aangeboden, of laat deze verrichten, om te 

controleren of die voertuigen, systemen, 

onderdelen en technische eenheden 

conform de typegoedkeuringen zijn en aan 

de toepasbare wetgeving voldoen, alsook 

om de juistheid van de typegoedkeuringen 

te waarborgen. 

 (Indien dit amendement wordt 

aangenomen, moet het horizontaal voor de 

hele tekst gelden, en met name voor de 

artikelen 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 58, 71 en 90.) 

Or. en 
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Motivering 

Dit amendement vormt een aanvulling op amendement 91 van de IMCO-commissie.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Amendement  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Voor elk voertuig dat in de 

Europese Unie op de markt wordt 

gebracht, betaalt de fabrikant aan de 

EVSA een vergoeding die in verhouding 

staat tot de verkoopprijs van het voertuig 

en die zo berekend wordt dat zij geen 

significant negatieve invloed op de 

verkoopprijs heeft. Die vergoedingen 

worden opgelegd overeenkomstig artikel 

30, lid 2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Amendement  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

Eleonora Evi 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 76 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 76 Schrappen 

Interne technische diensten van de 

fabrikant 

 

1. Een interne technische dienst van 

een fabrikant mag alleen voor activiteiten 

van categorie A zoals bedoeld in artikel 

72, lid 1, onder a), met betrekking tot de 

in bijlage XV vermelde 

regelgevingshandelingen worden 

aangewezen. Een interne technische 

dienst vormt een afzonderlijk en te 

onderscheiden deel van de onderneming 

van de fabrikant en is niet betrokken bij 

het ontwerp, de fabricage, de levering of 

het onderhoud van de voertuigen, 

systemen, onderdelen of technische 

eenheden die hij beoordeelt. 

 

2. Een interne technische dienst 

voldoet aan de volgende voorschriften: 

 

a) hij is door een nationale 

accreditatie-instantie, zoals gedefinieerd 

in artikel 2, punt 11, van Verordening 

(EG) nr. 765/2008, en overeenkomstig 

bijlage V, aanhangsels 1 en 2, van deze 

verordening geaccrediteerd; 

 

b) de interne technische dienst, met  
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inbegrip van zijn personeel, is 

organisatorisch te onderscheiden en 

beschikt binnen de onderneming van de 

fabrikant waarvan hij deel uitmaakt, over 

rapportagemethoden die zijn 

onpartijdigheid waarborgen en aan de 

betrokken nationale accreditatie-instantie 

aantonen; 

c) de interne technische dienst noch 

zijn personeel oefenen activiteiten uit die 

hun onafhankelijkheid of integriteit met 

betrekking tot de het uitvoeren van de 

activiteiten waarvoor zij zijn aangewezen, 

in het gedrang kunnen brengen; 

 

d) hij verleent zijn diensten 

uitsluitend aan de onderneming van de 

fabrikant waarvan hij deel uitmaakt. 

 

3. Een interne technische dienst 

hoeft voor de toepassing van artikel 78 

niet bij de Commissie te worden 

aangemeld, maar op verzoek van de 

typegoedkeuringsinstantie wordt door de 

onderneming van de fabrikant waarvan 

hij deel uitmaakt, of door de nationale 

accreditatie-instantie informatie over zijn 

accreditatie aan die goedkeuringsinstantie 

verstrekt. 

 

4. De Commissie moet de 

bevoegdheid worden verleend om 

overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde 

handelingen tot wijziging van bijlage XV 

vast te stellen teneinde met technische en 

regelgevingsontwikkelingen rekening te 

houden door de lijst van 

regelgevingshandelingen en beperkingen 

te actualiseren. 

 

Or. en 

 

 


