
 

AM\1121837NL.docx  PE598.513v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

29.3.2017 B8-0177/13 

Amendement  13 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  E bis. overwegende dat Günther 

Verheugen, voormalig commissaris voor 

Industrie en Ondernemerschap, die 

verantwoordelijk was voor het opstellen 

van Verordening (EG) nr. 715/2007, 

tijdens de EMIS-hoorzitting van 30 

augustus 2016 heeft toegegeven dat 

uitzonderingen op het verbod op 

manipulatie-instrumenten, als bepaald in 

artikel 5, lid 2, van de verordening, veel 

nauwkeuriger omschreven hadden 

moeten worden; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/14 

Amendement  14 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 

Overweging E ter (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  E ter. overwegende dat de vergelijkende 

studie van de verschillen tussen de 

wetgeving van de EU en de VS 

betreffende emissies in de 

automobielsector, die in september 2016 

door het directoraat-generaal Intern 

Beleid van het Parlement werd 

gepubliceerd, bevestigt dat de gemiddelde 

streefcijfers voor CO2-emissies van het 

wagenpark in de EU momenteel 

ambitieuzer zijn dan die welke in de VS 

zijn vastgesteld, maar dat de federale 

normen van de VS over het algemeen 

ambitieuzer zijn voor NOx-emissies; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/15 

Amendement  15 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 

Overweging E quater (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  E quater. overwegende dat de 

vergelijkende studie van de verschillen 

tussen de wetgeving van de EU en de VS 

betreffende emissies in de 

automobielsector, die in september 2016 

door het directoraat-generaal Intern 

Beleid van het Parlement werd 

gepubliceerd, bevestigt dat er in de EU 

niet is verduidelijkt hoe de definitie van 

manipulatie-instrumenten toegepast moet 

worden, hetgeen een gelijke interpretatie 

door de fabrikanten en de regelgevende 

autoriteiten in de hand had kunnen 

werken; overwegende dat het Amerikaans 

Agentschap voor de bescherming van het 

milieu (EPA) daarentegen een aantal 

circulaires met advies aan de fabrikanten 

en goedkeuringsinstanties heeft verstrekt 

en hun op die manier verdere 

interpretatieve gegevens heeft bezorgd; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/16 

Amendement  16 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  20 bis. wijst erop dat in 1995 manipulatie-

instrumenten werden aangetroffen in 

lichte voertuigen in de VS en in 1998 in 

zware voertuigen, en dat de EU-wetgever 

bijgevolg lang voor de onthullingen over 

Volkswagen in september 2015 

gewaarschuwd was voor het eventueel 

gebruik van manipulatie-instrumenten; 

Or. en 



 

AM\1121837NL.docx  PE598.513v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

29.3.2017 B8-0177/17 

Amendement  17 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 20 ter (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  20 ter. merkt op dat Günther Verheugen, 

voormalig commissaris voor Industrie en 

Ondernemerschap, die verantwoordelijk 

was voor het opstellen van Verordening 

(EG) nr. 715/2007, tijdens de 

EMIS-hoorzitting van 30 augustus 2016 

heeft toegegeven dat uitzonderingen op 

het verbod op manipulatie-instrumenten, 

als bepaald in artikel 5, lid 2, van de 

verordening, veel nauwkeuriger 

omschreven hadden moeten worden; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/18 

Amendement  18 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 20 quater (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

 20 quater. is van mening dat de brede 

definitie van de uitzonderingen op het 

verbod op manipulatie-instrumenten uit 

artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 715/2007 (in het bijzonder aangaande 

motorbescherming) impliciet 

contraproductief is, aangezien zij ruimte 

laat voor oneerlijke concurrentie tussen 

autofabrikanten doordat verouderde, te 

sterk verontreinigende motortechnologie 

met deze uitzonderingen kan worden 

gerechtvaardigd; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/19 

Amendement  19 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 van mening dat de Commissie 

gemachtigd moet worden om geschillen 

tussen twee nationale 

typegoedkeuringsautoriteiten op basis van 

uiteenlopende interpretaties van de 

EU-regelgeving inzake 

typegoedkeuringen te beslechten; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/20 

Amendement  20 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  33 bis. merkt op dat de VS traditioneel 

steeds normen heeft toegepast gericht op 

een zuinig brandstofverbruik en pas 

recent maatregelen heeft genomen die 

rechtstreeks zijn toegespitst op de 

broeikasgasemissies van voertuigen, 

terwijl de EU zich daarentegen sneller is 

gaan concentreren op de CO2-emissies 

van voertuigen, hetgeen de 

automobielmarkt in de EU aanzienlijk 

heeft beïnvloed; is van oordeel dat de 

wetgevers in de EU en de VS van elkaar 

kunnen leren, ten gunste van de 

klimaatbescherming, de consumenten en 

de automobielindustrie; verzoekt de 

Commissie daarom om de nodige stappen 

te zetten om de CO2- en 

NOx-emissienormen en de 

emissietestprocedures in de EU en de VS 

te harmoniseren; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/21 

Amendement  21 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 63 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

63. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om de doeltreffendheid van de 

huidige lage-emissiezones in steden te 

beoordelen – rekening houdend met het 

feit dat de Euro-normen voor lichte 

voertuigen de emissies in reële 

rijomstandigheden niet weerspiegelen –, 

en om de voordelen te onderzoeken van de 

invoering van een keurmerk of een norm 

voor voertuigen met ultralage emissies die 

in reële rijomstandigheden aan de 

emissiegrenswaarden voldoen; 

Schrappen 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/22 

Amendement  22 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 65 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

65. verzoekt de Commissie daartoe om 

de richtlijn betreffende schone energie 

voor het vervoer te herzien en met een 

ontwerpverordening te komen inzake 

CO2-normen voor voertuigen die vanaf 

2025 in de handel worden gebracht, met 

inbegrip van mandaten voor emissieloze 

voertuigen en voertuigen met ultralage 

emissies die voorzien in een stapsgewijze 

verhoging van het aandeel van 

emissieloze voertuigen en voertuigen met 

ultralage emissies in het totale 

wagenpark, teneinde nieuwe CO2-

uitstotende auto's tegen 2035 geleidelijk te 

verwijderen; 

Schrappen 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/23 

Amendement  23 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 67 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

67. verzoekt de Commissie om de in 

bijlage I van Verordening (EG) nr. 

715/2007 bedoelde emissiegrenswaarden 

te herzien teneinde de luchtkwaliteit in de 

Unie te verbeteren en de EU-

grenswaarden voor de kwaliteit van de 

omgevingslucht en de door de WHO 

aanbevolen niveaus te bereiken, en om zo 

nodig uiterlijk in 2025 met voorstellen te 

komen voor nieuwe technologieneutrale 

Euro 7-emissiegrenswaarden die van 

toepassing zijn op alle M1- en N1-

voertuigen die in de Unie in de handel 

worden gebracht; 

Schrappen 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/24 

Amendement  24 

Hans-Olaf Henkel 

namens de ECR-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 71 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

71. is van oordeel dat de 

bevoegdheden van de enquêtecommissies 

van het Parlement beter op die van de 

nationale parlementen moeten worden 

afgestemd, met name om het 

daadwerkelijke ontbieden en de 

daadwerkelijke deelname van individuen 

en het opleggen van sancties aan 

personen die weigeren hun medewerking 

te verlenen te verzekeren; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten akkoord te 

gaan met de desbetreffende bepalingen in 

het huidige voorstel van het Parlement; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


