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Amendement  28 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. spreekt zijn krachtige veroordeling uit 

van fraude door automobielfabrikanten en 

dringt er bij bedrijven op aan de volledige 

verantwoordelijkheid voor hun 

handelingen te nemen en ten volle 

medewerking te verlenen aan 

onderzoeken van de autoriteiten; betreurt 

het dat miljoenen consumenten bedrogen 

en misleid zijn door valse informatie over 

de emissies van hun voertuigen; 

1. uit zijn ernstige bezorgdheid over het 

feit dat Europese consumenten geschaad 

kunnen zijn door de aankoop van 

producten waarin illegale componenten of 

software werden geïnstalleerd, die voor 

zeer verschillende prestaties hebben 

gezorgd in vergelijking met de officiële 

gegevens die tijdens de test voor de 

typegoedkeuring werden gecontroleerd; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit van 

fraude door automobielfabrikanten;  

Or. en 
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Amendement  29 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is van mening dat wanneer de 

overtreding door bewijs wordt bevestigd, 

verhaalmogelijkheden goed aan de 

consument moeten worden medegedeeld 

en spoedig moeten worden ondernomen 

en de consument niet verder mogen 

schaden; 

Or. en 
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Amendement  30 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. vestigt de aandacht op het verslag-

Gerling (over nationale emissies van 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen, 

A8-0249/2015) dat op 15 juli 2015 werd 

goedgekeurd door de Commissie 

milieubeheer, en in het bijzonder op de 

vraag aan de Commissie en de lidstaten 

om het voorstel voor een nieuwe 

verordening inzake feitelijke emissies 

tijdens het rijden voor Euro 6 dat 

momenteel wordt besproken, dringend 

goed te keuren; 

Or. en 
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Amendement  31 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. benadrukt dat de huidige EU-

typegoedkeuringsprocedure aanzienlijk 

moet worden verbeterd, onder andere door 

meer EU-toezicht, in het bijzonder wat 

betreft het markttoezicht, de coördinatie 

en de follow-upprocedure voor voertuigen 

die in de Unie verkocht zijn, de 

bevoegdheid om van lidstaten te eisen dat 

zij op bewijs gebaseerde 

controleprocedures starten, en de 

mogelijkheid om passende maatregelen 

goed te keuren bij inbreuken op de EU-

wetgeving; 

10. benadrukt dat de huidige EU-

typegoedkeuringsprocedure voor 

motorvoertuigen moet worden verbeterd, 

met inbegrip van mogelijke wederzijdse 

beoordeling van de respectieve in de EU 

ingevoerde testsystemen; is van mening 

dat alle bevestigde illegale praktijken 

moeten worden geanalyseerd teneinde bij 

te dragen tot het opstellen van 

toekomstige wetgeving en misbruik op dit 

vlak te voorkomen; benadrukt niettemin 

dat elke voorgestelde wetgeving de 

Europese automobielsector niet onnodig 

mag overbelasten; 

Or. en 
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Amendement  32 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. benadrukt dat secundaire wetgeving 

ter invoering van tests in reële 

rijomstandigheden nauwkeurig moet 

worden voorbereid en aan de nationale 

autoriteiten en fabrikanten voldoende op 

voorhand duidelijkheid moet verschaffen 

om de naleving van dergelijke vereisten te 

vergemakkelijken wanneer zij in werking 

treden; is van mening dat elke 

conformiteitsfactor die als tussentijdse 

maatregel wordt toegepast, moet worden 

beperkt en dat de redenen voor de 

toepassing ervan en de lijst van modellen 

die van deze toleranties genieten, duidelijk 

en nadrukkelijk aan de consumenten 

moeten worden uitgelegd; is van mening 

dat consumenten geen baat hebben bij 

wetgeving die ogenschijnlijk normen 

vastlegt, maar waarvan bij de toepassing 

een verschillend nalevingsniveau is 

toegelaten; uit bovendien zijn bezorgdheid 

over juridische zekerheid wanneer 

conformiteitsfactoren verschillende 

nalevingsniveaus tussen producten 

toelaten; 

Or. en 
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Amendement  33 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

12. acht het uitermate belangrijk dat de 

Commissie en alle bevoegde instanties van 

de lidstaten het recht hebben 

typegoedkeuringen en 

conformiteitscertificaten opnieuw te 

evalueren, het terugroepen van auto's te 

eisen en het op de markt brengen van 

voertuigen stop te zetten, wanneer zij 

bewijzen hebben van niet-naleving van de 

EU-emissiegrenswaarden uit hoofde van de 

Euro 5 en 6-verordening of van enig ander 

vereiste van de typegoedkeuringsregeling; 

12. is van mening dat bij elke revisie 

eveneens moet worden beoordeeld of de 

Commissie en alle bevoegde nationale 

instanties het recht moeten krijgen om 

typegoedkeuringen en 

conformiteitscertificaten opnieuw te 

evalueren, het terugroepen van auto's te 

eisen en het op de markt brengen van 

voertuigen stop te zetten, wanneer zij 

bewijzen hebben van niet-naleving van de 

EU-emissiegrenswaarden uit hoofde van de 

Euro 5 en 6-verordening of van enig ander 

vereiste van de typegoedkeuringsregeling; 

Or. en 
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Amendement  34 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emissiemetingen bij auto's 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. is van mening dat bij de komende 

herziening van de kaderrichtlijn voor 

typegoedkeuringen de voorwaarden voor 

conformiteit van de productie uitgebreid en 

nader gespecificeerd moeten worden om 

ervoor te zorgen dat een afdoende en 

representatief aantal nieuwe modellen, die 

willekeurig uit de productielijn gehaald 

worden, jaarlijks in reële 

rijomstandigheden worden getest op hun 

naleving van de Europese grenswaarden 

voor verontreinigende stoffen en CO2; 

dringt voorts aan op verbeterde tests voor 

voertuigen die al in gebruik op de weg zijn 

– eveneens op basis van de procedure voor 

emissies in reële rijomstandigheden – 

teneinde de conformiteit van voertuigen 

tijdens gebruik bij verschillende 

kilometerstanden na te gaan, zoals de 

verordening voorschrijft; roept op om het 

toezicht op de weg te verbeteren door 

periodieke technische inspecties, om 

voertuigen die niet in overeenstemming 

zijn met de EU-wetgeving op te sporen en 

te herstellen; 

13. is van mening dat bij de komende 

herziening van de kaderrichtlijn voor 

typegoedkeuringen moet worden 

overwogen de voorwaarden voor 

conformiteit van de productie uit te 

breiden en nader te specificeren om ervoor 

te zorgen dat een afdoende en 

representatief aantal nieuwe modellen, die 

willekeurig uit de productielijn gehaald 

worden, jaarlijks in reële 

rijomstandigheden worden getest op hun 

naleving van de Europese grenswaarden 

voor verontreinigende stoffen en CO2; 

dringt voorts aan op verbeterde tests voor 

voertuigen die al in gebruik op de weg zijn 

– eveneens op basis van de procedure voor 

emissies in reële rijomstandigheden – 

teneinde de conformiteit van voertuigen 

tijdens gebruik bij verschillende 

kilometerstanden na te gaan, zoals de 

verordening voorschrijft; roept op om het 

toezicht op de weg te verbeteren door 

periodieke technische inspecties, om 

voertuigen die niet in overeenstemming 

zijn met de EU-wetgeving op te sporen en 

te herstellen; 

Or. en 
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