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29.3.2017 B8-0177/33 

Amendement  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

namens de EFDD-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 59 bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  59 bis.  onderstreept dat consumenten 

realistische, nauwkeurige en degelijke 

informatie moeten krijgen over het 

brandstofverbruik en de 

luchtverontreinigende emissies van hun 

auto, teneinde hen meer bewust te maken 

van deze zaken en te helpen bij het nemen 

van een geïnformeerde beslissing bij de 

aankoop van een auto; verzoekt om een 

herziening van Richtlijn 1999/94/EG 

betreffende de beschikbaarheid van 

consumenteninformatie over nieuwe 

personenauto's, waarbij onder meer moet 

worden overwogen om informatie over 

andere luchtverontreinigende emissies, 

zoals NOx en deeltjes, verplicht te stellen, 

naast informatie over het 

brandstofverbruik en de CO2-uitstoot; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Amendement  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

namens de EFDD-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 59 ter (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  59 ter.  betreurt dat Europese 

consumenten een minder goede 

behandeling krijgen dan Amerikaanse 

consumenten; constateert dat de getroffen 

consumenten in veel gevallen vage en 

onvolledige informatie ontvangen over de 

betrokken voertuigen, de verplichting om 

het voertuig te laten repareren en de 

consequenties hiervan; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Amendement  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

namens de EFDD-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 59 quater (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  59 quater.  is van mening dat EU-

consumenten die zijn getroffen door het 

Volkswagen-schandaal, een passende 

financiële vergoeding moeten krijgen en 

dat de terugroepprogramma's, die slechts 

gedeeltelijk zijn uitgevoerd, niet als 

afdoende schadeloosstelling of als een 

sanctie voor niet-naleving van de 

emissienormen mogen worden gezien; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Amendement  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

namens de EFDD-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 59 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  59 quinquies.  verzoekt de Commissie en 

de lidstaten alle nodige maatregelen te 

treffen om ervoor te zorgen dat 

consumenten een passende 

schadevergoeding krijgen, bijvoorbeeld 

via mechanismen voor collectief verhaal; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Amendement  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

namens de EFDD-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 59 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  59 sexies.  betreurt dat in de EU geen 

uniform, geharmoniseerd systeem bestaat 

waarbinnen consumenten gezamenlijk 

actie kunnen ondernemen om hun 

rechten te doen gelden en erkent dat 

consumenten vandaag de dag in veel 

lidstaten niet de mogelijkheid hebben om 

deel te nemen aan dergelijke acties; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Amendement  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

namens de EFDD-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 61 bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  61 bis.  vraagt de Commissie om te 

beoordelen in hoeverre uitvoering is 

gegeven aan haar aanbeveling van 

11 juni 2013 over gemeenschappelijke 

beginselen voor collectief verhaal en om 

op korte termijn een wetgevingsvoorstel in 

te dienen over de invoering van een EU-

brede regeling voor collectief verhaal voor 

consumenten in de EU; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Amendement  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

namens de EFDD-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 G bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  G bis.  overwegende dat men de komende 

jaren in de lidstaten waarschijnlijk 

gebruik zal blijven maken van zeer 

vervuilende dieselauto's en dat dit een 

belemmering zal vormen voor 

inspanningen ter verbetering van de 

luchtkwaliteit in steden in de EU; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Amendement  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

namens de EFDD-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 68 bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  68 bis.  wenst dat de lidstaten nagaan of 

beschikbare retrofit-technieken kunnen 

worden ingezet om de dodelijke, door 

dieselauto's veroorzaakte luchtvervuiling 

in steden aan te pakken; 

Or. en 

 

 


