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Ændringsforslag  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 41 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

41. opfordrer Kommissionen og 

medlovgiverne til at overveje også at 

indføre kontrol med det bærbare 

emissionsmålingssystem eller 

overensstemmelseskontrol efter 

ibrugtagning, i det mindste som en 

screeningsordning, og at indføre et 

mandat for FFC til at foretage 

overensstemmelseskontrol efter 

ibrugtagning med det bærbare 

emissionsmålingssystem som led i den nye 

ramme for typegodkendelse; 

41. opfordrer til hurtig vedtagelse, 

implementering og gennemførelse af den 

4. pakke om emissioner ved faktisk kørsel, 

der regulerer brugen af det bærbare 

emissionsmålingssystem for 

overensstemmelseskontrol efter 

ibrugtagning og tredjepartskontrol; 

opfordrer Kommissionen til at give FFC 

mandat til at foretage emissionsprøvning 

med det bærbare emissionsmålingssystem 

som en del af kontrollen efter 

ibrugtagning på EU-plan og som led i den 

nye ramme for typegodkendelse; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Ændringsforslag  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 52 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

52. mener, at Kommissionen bør 

tillægges beføjelse til at pålægge 

bilproducenter effektive, afpassede og 

afskrækkende administrative bøder og til at 

kunne pålægge afhjælpende og 

korrigerende foranstaltninger, når det er 

fastslået, at køretøjer ikke overholder 

reglerne; mener, at eventuelle sanktioner 

bør omfatte tilbagetrækning af 

typegodkendelser samt etablering af EU-

omspændende 
tilbagekaldelsesprogrammer; 

52. mener, at Kommissionen bør 

tillægges beføjelse til at pålægge 

bilproducenter effektive, afpassede og 

afskrækkende administrative bøder og til at 

kunne pålægge afhjælpende og 

korrigerende foranstaltninger, når det er 

fastslået, at køretøjer ikke overholder 

reglerne; mener, at eventuelle sanktioner 

bør omfatte tilbagetrækning af 

typegodkendelser, etablering af EU-

dækkende tilbagekaldelsesprogrammer og 

investering af et minimumsbeløb i 

udvikling af køretøjer med ultralave 

emissioner (ULEV'er) og 

nulemissionskøretøjer (ZEV'er); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Ændringsforslag  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 58 a (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  58a. mener, at EU-forbrugere, der er 

berørt af dieselgate-skandalen bør 

modtage en passende økonomisk 

kompensation af de involverede 

bilfabrikanter, og at 

tilbagekaldelsesprogrammerne, som kun 

er blevet delvist gennemført, ikke bør 

betragtes som en tilstrækkelig erstatning. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Ændringsforslag  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 58 b (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  58b. opfordrer med henblik herpå 

Kommissionen til at fremlægge et 

lovgivningsforslag til etablering af et 

system af kollektive retsmidler for at 

skabe et harmoniseret system for EU's 

forbrugere og dermed eliminere den 

nuværende situation, hvor forbrugerne 

står uden beskyttelse i de fleste 

medlemsstater; opfordrer Kommissionen 

til at vurdere de eksisterende systemer i og 

uden for Unionen med henblik på at 

indkredse bedste praksisser og indarbejde 

dem i sit lovgivningsmæssige forslag; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Ændringsforslag  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 58 c (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  58c. mener, at hvis et køretøjs 

typegodkendelse trækkes tilbage på grund 

af manglende overensstemmelse, bør 

ejeren af et berørt køretøj få godtgjort 

hele købsprisen; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Ændringsforslag  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 58 d (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  58d. mener, at forbrugerne bør have ret 

til en passende kompensation, hvis det 

påvises, at et køretøjs oprindelige ydeevne 

(f.eks. med hensyn til brændstofforbrug, 

effektivitet, holdbarhed af komponenter, 

emissioner osv.) påvirkes negativt af 

eventuelle nødvendige tekniske 

reparationer eller tilpasninger, som 

foretages, når en fabrikant tilbagekalder 

køretøjer; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Ændringsforslag  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 68 a (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  68a. opfordrer Kommissionen til at 

arbejde sammen med medlemsstaterne om 

at sikre, at ingen almindelig arbejdstager i 

bilindustrien kommer til at bøde for 

emissionsskandalen; mener, at 

medlemsstaterne og bilfabrikanterne med 

dette for øje bør koordinere og fremme 

planer om faglig uddannelse for at sikre, 

at almindelige arbejdstagerne, hvis 

beskæftigelsessituation er blevet negativt 

påvirket af emissionsskandalen, får alle 

de nødvendige beskyttelses- og 

uddannelsestilbud, som kan sætte dem i 

stand til at bruge deres færdigheder, f.eks. 

inden for bæredygtige transportformer; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Ændringsforslag  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 75 a (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  75a. beklager, at Kommissionen først 

fremlagde adskillige dokumenter af 

kritisk betydning for 

undersøgelsesudvalget,  længe efter at det 

formelt havde afsluttet sit arbejde, uden 

hensyn til udvalgets kalender og 

tidsbegrænsede mandat;  mener, at 

Kommissionen enten bør forbedre sin 

interne forvaltning af dokumenter eller 

udvise større samarbejdsvilje over for 

Europa-Parlamentet i overensstemmelse 

med den interinstitutionelle aftale; 

Or. en 

 

 


