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29.3.2017 B8-0177/25 

Ändringsförslag  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

Efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 41 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlagstiftarna att 

överväga att införa testning med 
ombordsystem för utsläppsmätning eller 

kontroller av överensstämmelse i drift, 

åtminstone som ett verktyg för inledande 

undersökningar, samt att införa ett mandat 

för det gemensamma forskningscentret att i 

samband med den nya 

typgodkännanderamen utföra kontroller av 

överensstämmelse i drift med 

ombordsystem för utsläppsmätning. 

41. Europaparlamentet efterlyser ett 

snabbt antagande och genomförande samt 

en skyndsam tillämpning av det fjärde 

RDE-paketet, som reglerar användningen 

av ombordsystem för utsläppsmätning för 

kontroller av överensstämmelse i drift och 

för tester som utförs av tredje part. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

införa ett mandat för det gemensamma 

forskningscentret att i samband med den 

nya typgodkännanderamen utföra 

utsläppstester med ombordsystem för 

utsläppsmätning som en del av 

kontrollerna av överensstämmelse i drift 

på EU-nivå. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Ändringsförslag  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 52 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet föreslår att 

kommissionen ska ges befogenhet att 

införa effektiva, proportionella och 

avskräckande straffavgifter för 

fordonstillverkare och kräva avhjälpande 

och korrigerande åtgärder när man 

fastställer brist på överensstämmelse av 

fordon. Parlamentet anser att de eventuella 

påföljderna bör inbegripa återkallande av 

typgodkännande och inrättande av EU-

omfattande återkallningsprogram. 

52. Europaparlamentet föreslår att 

kommissionen ska ges befogenhet att 

införa effektiva, proportionella och 

avskräckande straffavgifter för 

fordonstillverkare och kräva avhjälpande 

och korrigerande åtgärder när man 

fastställer brist på överensstämmelse av 

fordon. Parlamentet anser att de eventuella 

påföljderna bör inbegripa återkallande av 

typgodkännande och inrättande av EU-

omfattande återkallningsprogram och en 

obligatorisk miniminivå för investering i 

utveckling av fordon med mycket låga 

utsläpp och utsläppsfria fordon.   

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Ändringsförslag  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 58a (ny) 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

  58a. Europaparlamentet anser att de 

EU-konsumenter som drabbats av 

dieselgate-skandalen bör av berörda 

biltillverkare ges lämplig ekonomisk 

kompensation och att de 

återkallningsprogram som endast delvis 

har genomförts inte bör ses som tillräcklig 

gottgörelse. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Ändringsförslag  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 58b (ny) 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

  58b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att mot denna bakgrund 

lägga fram ett lagförslag om inrättande av 

ett system för kollektiv prövning i syfte att 

ge EU:s konsumenter tillgång till ett 

harmoniserat system och på så sätt 

undanröja den rådande situationen där 

konsumenterna i flertalet medlemsstater 

saknar skydd. Parlamentet kräver att 

kommissionen ska utvärdera de befintliga 

systemen inom och utanför EU, i syfte att 

fastställa bästa praxis inom detta område 

samt införa denna i sitt lagförslag. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Ändringsförslag  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 58c (ny) 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

  58c. Europaparlamentet anser att om 

ett fordons typgodkännande dras in på 

grund av bristande efterlevnad, bör 

ägaren av berörda fordon till fullo 

kompenseras för inköpet av fordonet. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Ändringsförslag  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 58d (ny) 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

  58d. Europaparlamentet anser att 

konsumenterna bör ha rätt till lämplig 

kompensation om man kan visa att 

fordonets ursprungliga prestanda 

(avseende t.ex. 

bränsleförbrukningsprestanda, 

effektivitet, komponenters hållbarhet och 

utsläpp) påverkats negativt av nödvändiga 

tekniska reparationer eller moduleringar 

som utförts inom ramen för en 

fordonstillverkares återkallningsprogram.    

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Ändringsförslag  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 68a (ny) 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

  68a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att samarbeta med 

medlemsstaterna för att se till att inga 

vanliga arbetstagare inom bilindustrin får 

lida till följd av utsläppsskandalen. 

Parlamentet anser att medlemsstater och 

biltillverkare därför bör samordna och 

främja yrkesutbildningsplaner för att se 

till att vanliga arbetstagare, vars 

arbetssituation har påverkats negativt av 

utsläppsskandalen, ges allt det skydd och 

alla de utbildningsmöjligheter de behöver 

för att garantera att deras färdigheter kan 

utnyttjas, exempelvis inom området för 

hållbara transportslag. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Ändringsförslag  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 75a (ny) 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

  75a. Europaparlamentet uttrycker sitt 

stora missnöje med att kommissionen 

lämnade flera dokument av avgörande 

betydelse till undersökningskommittén 

först långt efter det att kommitténs 

formella arbete hade avslutats och att 

kommissionen därmed fullständigt 

ignorerade kommitténs tidsplan och 

tidsbegränsade mandat. Parlamentet 

anser att kommissionen antingen bör 

förbättra sin interna hantering av 

dokument eller samarbeta bättre med 

parlamentet, i linje med det 

interinstitutionella avtalet. 

Or. en 

 

 


