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Amendement  9 

Matthias Groote 

namens de S&D-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. betreurt het gebrek aan 

transparantie van de 

comitologieonderhandelingen over het 

voorstel over een RDE-test, en met name 

het feit dat de Commissie verzuimd heeft 

het Parlement op hetzelfde moment als de 

vertegenwoordigers van de lidstaten 

informatie te doen toekomen; roept de 

Commissie op het Parlement op voet van 

gelijkheid met de lidstaten alle relevante 

informatie te verstrekken, en met name de 

voorbereidende documenten voor de 

Technische Commissie motorvoertuigen 

te publiceren die betrekking hebben op de 

goedkeuring van de nieuwe RDE-test; 

Or. en 
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Amendement  10 

Matthias Groote 

namens de S&D-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. dringt er dan ook op aan te 

overwegen een toezichthoudende 

autoriteit op EU-niveau in te stellen; 

Or. en 
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Amendement  11 

Matthias Groote 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. vindt het cruciaal dat de Commissie en 

de lidstaten het vertrouwen van de 

consumenten snel herstellen door middel 

van concrete maatregelen en al het 

mogelijke doen om de situatie te de-

escaleren; spreekt zijn solidariteit uit met 

de betrokken werknemers en is bezorgd 

over de gevolgen voor de 

toeleveringsketen, met name voor kmo's, 

die momenteel met grote problemen te 

maken hebben als gevolg van de fraude;  

3. vindt het cruciaal dat de Commissie en 

de lidstaten het vertrouwen van de 

consumenten snel herstellen door middel 

van concrete maatregelen en al het 

mogelijke doen om de situatie te de-

escaleren; spreekt zijn solidariteit uit met 

de betrokken werknemers en is bezorgd 

over de gevolgen voor de 

toeleveringsketen, met name voor kmo's, 

die momenteel met grote problemen te 

maken hebben als gevolg van de fraude; 

onderstreept dat het niet uiteindelijk de 

werknemers mogen zijn die de prijs voor 

het manipuleren van emissiemetingen 

betalen; 

Or. en 

 

 


