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29.3.2017 B8-0177/5 

Amendement  5 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpaanbeveling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector 

naar aanleiding van het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector  

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

33. dringt in dit verband aan op de 

oprichting van een Europees Agentschap 

voor toezicht op voertuigen; 

33. is in dit verband van oordeel dat de 

oprichting van een Europees Agentschap 

voor toezicht op voertuigen niet 

beantwoordt aan de behoefte om snel op 

het schandaal te reageren en dat hiermee 

alleen maar een extra administratieve 

laag zal worden gecreëerd tegen hoge 

kosten en met weinig meerwaarde; is van 

oordeel dat de Commissie de instelling bij 

uitstek is om deze nieuwe bevoegdheden 

rechtstreeks op zich te nemen en dat met 

de nieuwe regeling inmenging van de 

lidstaten in deze nieuwe bevoegdheden 

moet worden voorkomen; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/6 

Amendement  6 

Dita Charanzová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpaanbeveling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector 

naar aanleiding van het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector  

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

39. verzoekt om een tariefstructuur 

vast te stellen teneinde een adequate en 

onafhankelijke financiering van 

typegoedkeuringen, markttoezicht en 

activiteiten van technische diensten te 

waarborgen; meent dat het de 

verantwoordelijkheid van de met de 

typegoedkeuring belaste autoriteiten moet 

zijn om te controleren wat de commerciële 

en economische banden zijn tussen de 

autofabrikanten en de leveranciers 

enerzijds en de technische diensten 

anderzijds, teneinde 

belangenverstrengelingen te voorkomen; 

39. verzoekt om een adequate en 

onafhankelijke financiering van 

typegoedkeuringen, markttoezicht en 

activiteiten van technische diensten te 

waarborgen, bijvoorbeeld door de 

vaststelling van een tariefstructuur via de 

nationale begrotingen van de lidstaten of 

via een combinatie van beide methoden; 

meent dat het de verantwoordelijkheid van 

de met de typegoedkeuring belaste 

autoriteiten moet zijn om te controleren 

wat de commerciële en economische 

banden zijn tussen de autofabrikanten en 

de leveranciers enerzijds en de technische 

diensten anderzijds, teneinde 

belangenverstrengelingen te voorkomen; 

Or. en 

 

 


