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B8-1077/2015

Resolutie 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-000113/2015 – 
B8-0764/2015),

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

A. overwegende dat de automobielsector een zeer grote bijdrage levert tot groei en 
innovatie en bijdraagt tot de werkgelegenheid in veel lidstaten;

B. overwegende dat in de Euro 5 en 6-verordening betreffende de emissies van lichte 
personen- en bedrijfsvoertuigen (Verordening (EG) nr. 715/2007 van 20 juni 2007) van 
fabrikanten wordt geëist dat voertuigen zodanig worden uitgerust dat zij "onder normale 
gebruiksomstandigheden" aan de emissievereisten kunnen voldoen (artikel 5, lid 1) en 
een expliciet verbod is opgenomen 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 de 
verordening de Commissie ook expliciet gevraagd wordt tests in te voeren en 
maatregelen te treffen met betrekking tot het gebruik van manipulatie-instrumenten; 

C. overwegende dat Volkswagen heeft toegegeven manipulatie-instrumenten in minstens 
11 miljoen verkochte dieselvoertuigen te hebben ingebouwd; overwegende dat 
8 miljoen van deze voertuigen sinds 2009 in Europa op de markt werden gebracht; 
overwegende dat aan de in de EU op de markt gebrachte Volkswagen-motoren een 
typegoedkeuring volgens Euro 5-norm werd verleend; 

D. overwegende dat het omzeilen van emissievereisten door het gebruik van manipulatie-
instrumenten duidelijk indruist tegen de wettelijke bepalingen van de Unie en dat elk 
mogelijk bedrog onderzocht moet worden door de bevoegde autoriteiten in de getroffen 
lidstaten, met inbegrip van procedures door wetshandhavingsorganen indien gepast; 

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

F. overwegende dat het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese 
Commissie (GCO) in een analyse van 2011 tot de conclusie kwam dat de met draagbare 
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emissiemeetsystemen gemeten NOx-emissies van dieselvoertuigen de respectievelijke 
Euro 3-5 emissiegrenswaarden aanzienlijk overschrijden met een factor 2-4 voor 
gemiddelde NOx-emissies tijdens hele testroutes en tot een factor 14 in afzonderlijke 
testvensters; 

G. overwegende dat de tests van de overeenstemming van de productie en van de 
overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen niet aan gemeenschappelijke normen 
op EU-niveau onderhevig zijn; overwegende dat het niet verplicht is informatie over 
door de bevoegde typegoedkeuringinstanties uitgevoerde tests en de resultaten ervan te 
verstrekken aan de Commissie, de typegoedkeuringinstanties van de andere lidstaten of 
andere geïnteresseerde partijen;

H. overwegende dat de Commissie of autoriteiten van andere lidstaten binnen het huidige 
EU-typegoedkeuringsstelsel de typegoedkeuring of certificaten van overeenstemming 
van voertuigen niet mogen opnieuw evalueren, noch voertuigen mogen terugroepen of 
het op de markt brengen ervan opschorten, als er door een andere lidstaat 
typegoedkeuring aan werd verleend; overwegende dat fabrikanten van voertuigen gelijk 
welke testautoriteit in de EU mogen kiezen; 

I. overwegende dat de Commissie bezig is met een herziening van het 
typegoedkeuringskader; 

J. overwegende dat volgens Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de 
verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen consumenten het recht hebben 
op een garantieperiode van minimum twee jaar na de aankoop en de verkoper verplicht 
is aan de consument goederen af te leveren die met de koopovereenkomst in 
overeenstemming zijn; overwegende dat in geval van gebrek aan overeenstemming de 
consument het recht heeft dat de goederen kosteloos door herstelling of vervanging in 
overeenstemming worden gebracht of dat de prijs wordt verminderd; 

K. overwegende dat volgens Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten de 
consument vóór de sluiting van een overeenkomst op afstand of binnen/buiten 
verkoopruimten ingelicht moet worden over de belangrijkste kenmerken van een 
product en de lidstaten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties moeten 
hebben voor het geval dat de bepalingen van de richtlijn niet worden nageleefd; 

L. overwegende dat in de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) een verbod 
is opgenomen op met name elke praktijk 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 er in de richtlijn wordt bepaald dat 
"beweren 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" valt onder 
handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd, en de 
lidstaten verplicht worden doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast te 
stellen;

M. overwegende dat het mogelijke wijdverspreide gebruik van manipulatie-instrumenten 
duidelijke gevolgen voor de volksgezondheid heeft en dat de Commissie heeft geschat 
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dat stikstofoxiden (NOx) en fijn stof, de twee voornaamste uitlaatstoffen van 
dieselmotoren, verantwoordelijk zijn voor meer dan 400 000 vroegtijdige overlijdens 
per jaar in de EU en dat de totale gezondheidsgerelateerde kosten van luchtvervuiling in 
de EU tussen 330 en 940 miljard EUR per jaar bedragen;

N. overwegende dat NOx en afgeleiden ervan tot diep in de longen kunnen doordringen en 
kanker en chronische ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken; overwegende dat 
NOx-emissies ook ernstige gevolgen hebben voor het milieu en bijdragen tot verzuring 
en eutrofiëring; overwegende dat in stedelijke gebieden in Europa de uitstoot van 
dieselvoertuigen de belangrijkste bron is van NOx;

O. overwegende dat tot een derde van de stadsbevolking van de EU blootgesteld blijft 
worden aan waarden die de door de EU vastgestelde normen of grenswaarden 
overschrijden; overwegende dat de vervoersector de grootste bijdrage blijft leveren tot 
de slechte luchtkwaliteit in steden en de gerelateerde gevolgen voor de gezondheid; 

P. overwegende dat de concentraties van stikstofoxiden (NOx) regelmatig de 
luchtkwaliteitsnormen in Europa overschrijden en overwegende dat in 2010 de 
nationale emissieplafonds voor NOx in zes lidstaten werden overschreden;

Q. overwegende dat voor de omslag naar de wereldwijde geharmoniseerde testprocedure 
voor lichte voertuigen (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP) 
in de EU de bestaande streefdoelen voor de gemiddelde CO2-emissie van het wagenpark 
voor fabrikanten moeten worden aangepast aan de nieuwe test; overwegende dat de 
procedure voor een dergelijke onderlinge samenhang momenteel loopt via de 
comitéprocedure en voor een vergelijkbare strengheid moet zorgen voor de fabrikanten;

1. uit zijn ernstige bezorgdheid over het feit dat Europese consumenten geschaad kunnen 
zijn door de aankoop van producten waarin illegale componenten of software werden 
geïnstalleerd, die voor zeer verschillende prestaties hebben gezorgd in vergelijking met 
de officiële gegevens die tijdens de test voor de typegoedkeuring werden gecontroleerd; 

2. is van mening dat het gebruik van manipulatie-instrumenten de doeltreffendheid van de 
bestaande wetgeving op het vlak van luchtverontreiniging en emissiecontroles 
ondermijnt; denkt dat deze illegale activiteit vraagtekens plaatst bij de lopende 
inbreukprocedures van het HvJ tegen 17 lidstaten voor het overschrijden van de 
grenswaarden voor verontreinigende stoffen van Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen en Richtlijn 2008/50/EG 
betreffende de luchtkwaliteit;

3. is verheugd over de onderzoeken die worden uitgevoerd in verschillende lidstaten en 
derde landen naar de manipulatie van de testresultaten van voertuigemissies; steunt de 
oproep van de Commissie aan de nationale toezichtautoriteiten om uitgebreide controles 
uit te voeren op diverse modellen en merken van voertuigen; meent dat de Commissie 
moet worden betrokken bij een dergelijk onderzoek; dringt erop aan dat onderzoeken op 
een transparante en efficiënte manier worden uitgevoerd met voldoende aandacht voor 
het feit dat consumenten die rechtstreeks worden getroffen door een ontdekt gebrek aan 
overeenstemming, moeten worden geïnformeerd;

4. is van mening dat wanneer de overtreding door bewijs wordt bevestigd, 
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verhaalmogelijkheden goed aan de consument moeten worden medegedeeld en spoedig 
moeten worden ondernomen en de consument niet verder mogen schaden; 

5. uit zijn ernstige bezorgdheid erover dat de autoriteiten in de lidstaten en de Commissie 
misschien verzuimd hebben om actie te ondernemen naar aanleiding van het bewijs van 
overschrijdingen van de emissiegrenswaarden zoals die in de EU-wetgeving 
(Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende Euro 5 en Euro 6) voor voertuigen onder 
normale gebruiksomstandigheden bepaald zijn; 

6. herinnert aan de rol die dieselvoertuigen spelen in het bereiken van de EU-
doelstellingen inzake broeikasgasemissies; is van mening dat zij een essentiële bijdrage 
zullen blijven leveren voor 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; 

7. drukt zijn steun uit voor het verslag-Gerling (over nationale emissies van bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen, A8 0249/2015) dat op 15 juli 2015 werd goedgekeurd 
door de Commissie milieubeheer, en in het bijzonder voor het standpunt van deze 
commissie waarin aan de Commissie en de lidstaten wordt gevraagd het voorstel voor 
een nieuwe verordening inzake feitelijke emissies tijdens het rijden voor Euro 6 dat 
momenteel wordt besproken, dringend goed te keuren; 

8. vestigt voorts de aandacht op het verslag-Deß (over de beperking van vervuilende 
emissies van wegvoertuigen) dat op 23 september werd goedgekeurd door de 
Commissie milieubeheer en in het bijzonder op het standpunt van het Parlement dat de 
Commissie "een emissietest in reële rijomstandigheden invoert 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"; 

9. dringt bij de Raad en de Commissie dan ook aan op een spoedige overeenkomst over 
een kader voor emissietests in reële rijomstandigheden op basis hiervan en een snelle 
goedkeuring van de procedure in de comitéprocedure na overeenstemming over het 
wetgevingsvoorstel; benadrukt dat secundaire wetgeving op dit vlak nauwkeurig moet 
worden voorbereid en aan de nationale autoriteiten en fabrikanten voldoende op 
voorhand duidelijkheid moet verschaffen om de naleving van dergelijke vereisten te 
vergemakkelijken wanneer zij in werking treden; is van mening dat elke 
conformiteitsfactor die als tussentijdse maatregel wordt toegepast, moet worden beperkt 
en dat de redenen voor de toepassing ervan en de lijst van modellen die van deze 
toleranties genieten, duidelijk en nadrukkelijk aan de consumenten moeten worden 
uitgelegd; is van mening dat consumenten geen baat hebben bij wetgeving die 
ogenschijnlijk normen vastlegt, maar waarvan bij de toepassing een verschillend 
nalevingsniveau is toegelaten; uit bovendien zijn bezorgdheid over juridische zekerheid 
wanneer conformiteitsfactoren verschillende nalevingsniveaus tussen producten 
toelaten;

10. benadrukt dat het huidige EU-typegoedkeuringsstelsel voor motorvoertuigen moet 
worden verbeterd, met inbegrip van mogelijke wederzijdse beoordeling van de in de EU 
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ingevoerde testsystemen; is van mening dat alle bevestigde illegale praktijken moeten 
worden geanalyseerd teneinde bij te dragen tot het opstellen van toekomstige wetgeving 
en misbruik op dit vlak te voorkomen; benadrukt niettemin dat elke voorgestelde 
wetgeving de Europese automobielsector niet onnodig mag overbelasten; 

11. vraagt de Commissie zelf de controle op de nationale autoriteiten te verbeteren om te 
zorgen voor verbeterde voertuigtesten in de hele EU; 

12. is van mening dat bij elke revisie eveneens moet worden beoordeeld of de Commissie 
en alle bevoegde nationale instanties het recht moeten krijgen om typegoedkeuringen en 
certificaten van overeenstemming opnieuw te evalueren, het terugroepen van auto's te 
eisen en het op de markt brengen van voertuigen op te schorten, wanneer zij legitieme 
en goed onderbouwde redenen hebben om te vermoeden dat de EU-
emissiegrenswaarden uit hoofde van de Euro 5 en 6-verordening of van enig ander 
vereiste van het typegoedkeuringsstelsel voor motorvoertuigen niet worden nageleefd; 
roept ertoe op de tests te verbeteren voor in gebruik zijnde voertuigen die goedgekeurd 
zijn op basis van de procedure voor emissies in reële rijomstandigheden, teneinde de 
overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen bij verschillende kilometerstanden 
na te gaan, zoals de verordening bepaalt; 

13. vraagt de nationale autoriteiten geen speling te geven aan de zogenaamde 
"optimalisering van voertuigtesten", waarbij het te hard oppompen van banden, het 
verwijderen van zijspiegels, het afplakken van naden tussen carrosseriepanelen ter 
vermindering van luchtweerstand, het gebruik van speciale motor- en 
versnellingsbaksmeerolie die anders niet in motoren worden gebruikt, het verwijderen 
van hulpapparatuur zoals stereo-installaties en testen bij de maximaal toegelaten 
omgevingstemperatuur gangbare praktijken zijn en zo het verschil tussen testen in een 
laboratorium en de ervaringen van de consument op de weg verscherpen;

14. dringt aan op een snelle gefaseerde invoering van de wereldwijde testprocedure voor 
lichte voertuigen (WLTP) onder de auspiciën van de Economische Commissie van de 
VN voor Europa (UNECE); 

15. 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; 

16. dringt erop aan Richtlijn 1999/94/EG betreffende de etikettering van auto's te herzien 
ten einde de juistheid, relevantie en vergelijkbaarheid van de aan de consument 
verstrekte informatie te verbeteren; is van oordeel dat etiketten gebaseerd moeten zijn 
op emissiewaarden die in reële rijomstandigheden zijn verkregen;

17. roept daarom op tot een vlotte overeenkomst over de omzetting naar WLTP van de 
doelstellingen voor de gemiddelde CO2-emissie van het wagenpark, zonder dat er 
oneerlijke voordelen in de huidige testprocedure meegerekend worden, teneinde de 
doelstelling tegen 2021 niet te verzwakken; 

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


