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B8-1076/2015

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over emissiemetingen bij auto's
(2015/2865(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de vraag aan de Commissie over emissiemetingen bij auto's (O-000xxx/2015 – 
B80764/2015),

– gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Euro 5 en 6-verordening (Verordening (EG) nr. 715/2007) de 
fabrikanten ertoe verplicht ervoor te zorgen dat voertuigen voldoen aan de 
emissievereisten "onder normale gebruiksomstandigheden" (artikel 5, lid 1) en een 
uitdrukkelijk verbod omvat op het gebruik van manipulatie-instrumenten (artikel 5, lid 
2), die worden gedefinieerd als "een constructieonderdeel dat de temperatuur, de 
rijsnelheid, het motortoerental, de versnelling, de inlaatonderdruk of andere parameters 
meet om een onderdeel van het emissiecontrolesysteem in werking te stellen, te 
moduleren, te vertragen of buiten werking te stellen, zodat de doelmatigheid van het 
emissiecontrolesysteem wordt verminderd onder omstandigheden die bij een normaal 
gebruik van het voertuig te verwachten zijn"; overwegende dat in Verordening (EG) nr. 
715/2007 de Commissie tevens uitdrukkelijk wordt verzocht tests te introduceren en 
maatregelen vast te stellen inzake het gebruik van manipulatiemechanismen; 
overwegende dat fraude in dit verband moet worden aangepakt door rechtshandhavings- 
en toezichtsautoriteiten waarbij de volledige transparantie van de onderzoeksprocedures 
moet worden gewaarborgd;

B. overwegende dat eerlijke concurrentie, ook onder autofabrikanten, betekent dat klanten 
een product kunnen kiezen op basis van de verstrekte uitgebreide en objectieve 
technische kenmerken;

C. overwegende dat de automobielsector bij innovatie vooroploopt met het grootste 
aandeel investeringen in onderzoek en ontwikkeling in vergelijking met andere sectoren 
van de economie; overwegende dat de automobielsector een van de voornaamste 
werkgevers in de Unie is, die betrekkelijk veilige, hooggeschoolde en goed betaalde, 
productieve banen biedt; overwegende dat de automobielsector een aanzienlijke 
bijdrage levert aan het economische herstel in Europa;

D. overwegende dat kleine en middelgrote ondernemingen de toeleveringsindustrie in de 
automobielsector domineren en 50% van de sectorspecifieke onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten voor hun rekening nemen; overwegen dat de economische 
kracht van vele regio's in Zuid-, Midden- en Oost-Europa wordt ontleend aan de 
automobiel- en toeleveringsindustrie;

E. overwegende dat het huidige incident moet worden onderzocht en opgehelderd, en dat 
het duidelijk moet zijn dat alleen de verantwoordelijke individuen ter verantwoording 
moeten worden geroepen; overwegende dat moet worden voorkomen dat duizenden 
werknemers en hun gezinnen met argwaan worden bekeken en verantwoordelijk 
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worden geacht voor de fouten van een paar personen;

F. overwegende dat de Euro 5-grenswaarde voor NOx-emissies bij dieselvoertuigen 
180 mg/km bedraagt en van toepassing is op voertuigtypes waaraan typegoedkeuring is 
verleend tussen 1 september 2009 en 1 september 2014 en op alle voertuigen die tussen 
1 januari 2011 en 1 september 2015 zijn verkocht; overwegende dat voor Euro 6 de 
overeenkomstige waarde 80 mg bedraagt, die van toepassing is op nieuwe types sinds 
1 september 2014 en op alle voertuigen die sinds 1 september 2015 zijn verkocht;

G. overwegende dat het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie 
in een analyse van 2011 tot de conclusie kwam dat de NOx-emissies van 
dieselvoertuigen die gemeten werden met draagbare emissiemeetsystemen (PEMS), de 
respectieve Euro 3-5-emissiegrenswaarden aanzienlijk overschreden met een factor 2 tot 
4 voor gemiddelde NOx-emissies over gehele testroutes en met een factor 14 in 
afzonderlijke testvensters; overwegende dat in de analyse van de Internationale Raad 
voor schoon vervoer (ICCT) van oktober 2014 bewijzen worden geleverd voor 
gemiddelde NOx-emissies op de weg bij geteste dieselvoertuigen die gemiddeld zeven 
maal hoger liggen dan de grenswaarden overeenkomstig de Euro 6-norm;

H. overwegende dat de tests van de overeenstemming van de productie en de 
overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen niet zijn onderworpen aan 
gemeenschappelijke normen op EU-niveau; overwegende dat het niet verplicht is 
informatie over tests die worden verricht door een bevoegde goedkeuringsinstantie noch 
de resultaten hiervan door te geven aan de Commissie, goedkeuringsinstanties in andere 
lidstaten en andere belanghebbende partijen;

I. overwegende dat de Commissie of de autoriteiten van andere lidstaten uit hoofde van 
het huidige typegoedkeuringsstelsel van de EU de typegoedkeuringen en certificaten 
van overeenstemming niet opnieuw mogen evalueren noch voertuigen mogen 
terugroepen of het op de markt brengen ervan mogen opschorten, indien door een 
lidstaat een typegoedkeuring is verleend; overwegende dat autofabrikanten gelijk welke 
testinstantie in de EU kunnen kiezen; overwegende dat er geen toezicht bestaat op de 
tests van typegoedkeuringsinstanties;

J. overwegende dat de Commissie bezig is met de herziening van het 
typegoedkeuringskader; overwegende dat deze herziening uitermate belangrijk is om 
het vertrouwen van de consumenten in de tests van de emissies en van het 
benzineverbruik te herstellen;

K. overwegende dat uit hoofde van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de 
verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (1999/44/EG) consumenten over 
een minimumgarantie van twee jaar beschikken na de aankoop van een product, en dat 
de verkoper verplicht is aan de consument goederen te leveren die in overeenstemming 
met de koopovereenkomst zijn; overwegende dat, indien een dergelijke 
overeenstemming ontbreekt, de consument recht heeft op een kosteloze herstelling of 
vervanging of een prijsvermindering;

L. overwegende dat krachtens de richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EU) 
de consument vóór de sluiting van een overeenkomst op afstand of binnen/buiten 
verkoopruimten ingelicht moet worden over de belangrijkste kenmerken van een 
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product en dat de lidstaten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties moeten 
hebben als de bepalingen van de richtlijn niet worden nageleefd;

M. overwegende dat krachtens de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken 
(2005/29/EG) met name elke praktijk verboden is die "het economische gedrag van de 
gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is [...] met betrekking tot het 
product wezenlijk verstoort of kan verstoren", en dat tot handelspraktijken die onder alle 
omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd, beweringen behoren dat "een 
handelaar (met inbegrip van zijn handelspraktijken) of een product door een openbare 
of particuliere instelling is aanbevolen, erkend of goedgekeurd terwijl zulks niet het 
geval is, of iets dergelijks beweren zonder dat aan de voorwaarde voor de aanbeveling, 
erkenning of goedkeuring wordt voldaan"; overwegende dat deze richtlijn de lidstaten 
verplicht doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen;

N. overwegende dat volgens de Commissie ten gevolge van stofdeeltjes en 
ozonconcentraties in de EU jaarlijks meer dan 400 000 mensen vroegtijdig overlijden en 
dat de totale, met de gezondheidszorg verband houdende kosten van de luchtvervuiling 
in de EU in de orde van 330 tot 940 miljard euro per jaar liggen;

O. overwegende dat de luchtvervuiling nog steeds veel bijdraagt aan het ontstaan van 
longkanker en aandoeningen van de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel in Europa, 
alsmede aan de beschadiging van de ecosystemen door een teveel aan stikstofvervuiling 
(eutrofiëring) en zure regen;

P. overwegende dat een derde van de stadsbevolking van de EU nog steeds is blootgesteld 
aan waarden boven de door de EU vastgelegde grens- en streefwaarden;  overwegende 
dat het vervoer een van de voornaamste veroorzakers van de slechte luchtkwaliteit in 
steden en van de daarmee verbonden gevolgen voor de gezondheid blijft;

Q. overwegende dat de concentraties van stikstofoxide (NOx) in Europa geregeld de 
luchtkwaliteitsnormen overschrijden en dat de nationale doelstellingen van 2010 inzake 
de emissiegrenswaarden voor NOx in zes lidstaten niet werden gehaald;

R. overwegende dat de huidige systemen voor het beheersen van NOx-emissies van 
dieselpersonenauto's gebaseerd zijn op drie belangrijke technologieën: wijzigingen 
binnenin de motor gekoppeld aan uitlaatgasrecirculatie (EGR), adsorptie van NOx in 
armmengselmotoren (de zogenaamde "lean NOx traps" of LNT's) en selectieve 
katalytische reductie (SCR);

S. overwegende dat discrepanties tussen de testresultaten en de prestaties van een voertuig 
bij normaal gebruik niet beperkt zijn tot NOx, maar ook voorkomen bij andere 
verontreinigende stoffen en bij CO2; overwegende dat volgens de ICCT (september 
2015) de kloof tussen de officiële en daadwerkelijke CO2-emissies van personenauto's 
in Europa in 2014 40% bedroeg;

T. overwegende dat het voor de overgang naar de wereldwijde testprocedure voor lichte 
voertuigen (WLTP) in de EU nodig is de bestaande streefdoelstellingen voor de 
gemiddelde CO2-emissies van het wagenpark voor fabrikanten aan te passen aan de 
nieuwe test;
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1. is verheugd over het feit dat diverse Europese landen, alsmede andere landen 
onderzoeken hebben gestart naar de manipulatie van voertuigemissietests; steunt voorts 
de oproep van de Commissie aan de nationale toezichtinstanties om over te gaan tot 
uitgebreide controles van een breed scala aan voertuigmerken en -modellen;  meent dat 
een dergelijk onderzoek onder toezicht van de Commissie moet worden uitgevoerd, op 
basis van gegevens over de voertuigen op de markt die worden verzameld en ingediend 
door de typegoedkeuringsinstanties van de lidstaten en die het resultaat zijn van tests in 
reële rijomstandigheden; benadrukt dat een dergelijk onderzoek in totale openheid en 
met volledige publieke toegang tot de gegevens moet plaatsvinden;

2. wijst erop dat dieselauto's lagere CO2-emissies per kilometer hebben dan vergelijkbare 
benzineauto's en dat zij een belangrijk middel zijn voor fabrikanten om de gemiddelde 
CO2-emissiedoelstellingen voor het wagenpark van de EU voor 2021 te halen; wijst 
erop dat zij tevens een essentiële bijdrage zullen blijven leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen na 2021, maar benadrukt dat fabrikanten de beschikbare schone 
technologie moeten gebruiken ter vermindering van NOx, fijn stof en andere 
verontreinigende stoffen;

3. wijst erop dat de Europese automobielfabrikanten wereldleiders in de ontwikkeling van 
dieseltechnologie zijn waarbij het brandstofrendement wordt gecombineerd met lage 
CO2-emissies, en onderstreept dat deze technologische voortrekkersrol voor de 
toekomst moet worden ondersteund;

4. onderstreept voorts het belang van het in voorbereiding zijnde verslag-Dess over de 
vermindering van verontreinigende emissies van wegvoertuigen dat op 23 september 
werd goedgekeurd door de Commissie milieubeheer van het Parlement met 66 stemmen 
voor en 2 tegen en in het bijzonder het verzoek van het Parlement aan de Commissie 
"een emissietest in reële rijomstandigheden [in te voeren] voor alle voertuigen die vanaf 
2015 een typegoedkeuring krijgen of worden geregistreerd om te waarborgen dat de 
emissiecontrolesystemen doeltreffend genoeg zijn om ervoor te zorgen dat het voertuig 
aan deze verordening en de uitvoeringsmaatregelen daarbij kan voldoen, met een 
conformiteitsfactor die alleen rekening houdt met de mogelijke toleranties van de 
meetprocedure voor emissies tegen 2017"; dringt bij de Raad en de Commissie aan op 
een spoedige overeenkomst over een kader voor emissietests in reële rijomstandigheden 
op deze basis en een snelle goedkeuring van de procedure in de comitéprocedure na 
overeenstemming over het wetsvoorstel;

5. benadrukt dat de huidige EU-typegoedkeuringsprocedure aanzienlijk moet worden 
verbeterd, onder andere door meer EU-toezicht, in het bijzonder wat betreft het 
markttoezicht, de coördinatie en de follow-upprocedure voor voertuigen die in de Unie 
verkocht zijn; doet een beroep op de Commissie om de huidige 
typegoedkeuringsregeling een nieuwe vorm te geven om te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden in de gehele EU en te waarborgen dat typegoedkeuringen en 
certificaten van de bevoegde nationale instanties onafhankelijk kunnen worden 
geverifieerd en mogelijk opnieuw geëvalueerd door de Commissie, en dat de 
tenuitvoerlegging van EU-verordeningen doelmatig kan worden opgelegd en dat 
lacunes in de uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gecorrigeerd zonder de 
administratieve lasten te verzwaren; 
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6. is verheugd over de inspanningen van de Commissie om emissietests voor reële 
rijomstandigheden te ontwikkelen en dringt erop aan de werkzaamheden in dit verband 
te bespoedigen en een ambitieuze flexibiliteitsfactor overeen te komen en einde de 
aanwending van bovengenoemde tests mogelijk te maken;  wijst er echter op dat deze 
flexibiliteit niet zal worden gebruikt om de inhoud van de bestaande verordening te 
wijzigen; dringt aan op een snelle herziening van de homologatieprocedure ten einde 
deze representatief te maken en de ongerechtvaardigde flexibiliteit, zoals het testen bij 
maximumtemperaturen of het testen van banden bij hoge druk, terug te dringen; dringt 
aan op een snelle gefaseerde invoering van de wereldwijde testprocedure voor lichte 
voertuigen (WLTP) die is ontwikkeld onder de auspiciën van de Economische 
Commissie van de VN voor Europa (UNECE); 

7. acht het uitermate belangrijk dat de Commissie en alle bevoegde instanties van de 
lidstaten het recht hebben typegoedkeuringen en conformiteitscertificaten opnieuw te 
evalueren, het terugroepen van auto's te eisen en het op de markt brengen van 
voertuigen stop te zetten, wanneer zij bewijzen hebben van niet-naleving van de EU-
emissiegrenswaarden uit hoofde van de Euro 5 en 6-verordening of van enig ander 
vereiste van de typegoedkeuringsregeling;

8. meent dat de komende herziening van de kaderrichtlijn voor typegoedkeuringen 
uitgebreid moet worden en de voorwaarden voor conformiteit van de productie moet 
specificeren om ervoor te zorgen dat een afdoende en representatief aantal nieuwe 
modellen, die willekeurig uit de productielijn gehaald worden, jaarlijks in reële 
rijomstandigheden wordt getest op hun naleving van de Europese grenswaarden voor 
verontreinigende stoffen; roept voorts ertoe op de tests te verbeteren voor voertuigen die 
al op de weg in gebruik zijn – eveneens op basis van de procedure voor emissies in reële 
rijomstandigheden – teneinde de conformiteit van in gebruik zijnde voertuigen bij 
verschillende kilometerstanden na te gaan, zoals de verordening bepaalt; dringt erop aan 
het toezicht op de weg te verbeteren door periodieke technische inspecties om 
voertuigen die niet in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving op te sporen en te 
herstellen;

9. benadrukt dat consumenten hun rechten, zoals vastgelegd in de Richtlijnen 1999/44/EG, 
2005/29/EG en 2011/83/EU, gemakkelijk moeten kunnen uitoefenen; vraagt de lidstaten 
en hun bevoegde instanties duidelijk advies te verstrekken aan consumenten die naar 
deze rechten informeren; vraagt de Commissie en de lidstaten bovendien om ervoor te 
zorgen dat deze rechten worden gehandhaafd;

10. dringt erop aan Richtlijn 1999/94/EG betreffende de etikettering van auto's te herzien 
ten einde de juistheid van aan de consument verstrekte informatie te verbeteren;  is van 
oordeel dat etiketten gebaseerd moeten zijn op emissiewaarden die in reële 
rijomstandigheden zijn verkregen; onderstreept de noodzaak de volksgezondheid te 
vrijwaren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen; 

11. doet een beroep op de Commissie, aangezien zij verantwoordelijk is voor de 
mededinging op de interne markt, om in samenwerking met de nationale 
toezichtautoriteiten te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor de 
concurrenten die de markt beleveren; onderstreept dat een derde van de stadsbevolking 
van de EU nog steeds wordt blootgesteld aan waarden boven de door de EU vastgelegde 
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grens- en streefwaarden; wijst er andermaal op dat het vervoer een belangrijke 
veroorzaker van de slechte luchtkwaliteit in steden en van de daarmee verbonden 
gezondheidsproblemen blijft; onderstreept dat toekomstige wetgeving inzake 
emissiedoelstellingen de resterende problemen met de luchtkwaliteit in de EU moet 
wegnemen en dat de wetgeving inzake emissies in reële rijomstandigheden moet 
bijdragen aan het verwezenlijken van deze doelstelling inzake luchtkwaliteit, opdat 
gemeenten die reeds met uitdagingen op dit gebied worden geconfronteerd, de 
verplichtingen van de richtlijn inzake luchtkwaliteit kunnen naleven; onderstreept de 
noodzaak het vertrouwen van de Europese burgers in de automobielindustrie van de EU 
te herstellen; onderstreept zijn solidariteit, niet alleen met de werknemers, maar ook met 
de toeleveranciers en de automobielsector in de gehele keten, die momenteel 
onverdiend worden geconfronteerd met grote uitdagingen ten gevolge van de fraude van 
een aantal fabrieksdirecteuren; wijst andermaal op de noodzaak de Europese regels 
inzake de werking van de interne markt volledig en gedegen om te zetten en ten uitvoer 
te leggen in alle lidstaten en dringt tevens bij de Europese en nationale 
markttoezichtautoriteiten erop aan alle beweringen van fraude nauwgezet te 
onderzoeken; 

12. roept daarom op tot snelle overeenstemming over de omzetting naar WLTP van de 
streefdoelstellingen voor de gemiddelde CO2-emissie van het wagenpark, met naleving 
van het beginsel van vergelijkbare strengheid maar zonder oneerlijke voordelen in de 
huidige testprocedure mee te rekenen, teneinde de 2021-doelstelling niet af te zwakken;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


