
•

•

•

 

Uitstoot wagens: EP vraagt Commissie en lidstaten
om regelgeving te verbeteren
 
De Commissie en de lidstaten wisten al meer dan tien jaar dat de uitstoot van
stikstofoxide door dieselwagen tijdens labotesten duidelijk verschilde met metingen op
de wegen. Dinsdag keurde het Parlement aanbevelingen goed waarin het de Commissie
en de lidstaten vraagt om nu snel te handelen om de testen en controles voor nieuwe
agens op Europese wegen te verbeteren. In een afzonderlijke stemming brachten ze ook
wijzigingen aan aan de voorschriften voor typegoedkeuring.
 
De - niet-bindende - aanbevelingen aan de Commissie en de Raad werden met handopsteking
goedgekeurd.  Ze  zijn  gebaseerd  op  een  eindrapport  van  de  parlementscommissie
Emissiemetingen  in  de  automobielsector  (EMIS).
 
De parlementsleden stelden dat de Commissie en de lidstaten - hoewel ze al meer dan 10 jaar
op de hoogte waren van de verschillen in stikstofoxide-uitstoot bij dieselwagen tussen de testen
in laboratoria en de metingen op de wegen - er niet in slaagden om efficiënt op te treden om de
luchtkwaliteit en de volksgezondheid te beschermen. Bovendien heeft geen enkele autoriteit
van de EU of van een lidstaat gezocht naar verboden gebruik van manipulatie-instrumenten, ze
maakten enkel gebruik van standaardtesten. Nadat het uitstootschandaal uitbrak in september
2015, verwachte de Commissie dat de lidstaten een onderzoek zouden voeren. Zelf verrichte de
Commissie geen onderzoek, ze nam ook geen corrigerende maatregelen, terwijl de lidstaten
van hun kant er niet in slaagden om sancties op te leggen of fabrikanten te verplichten om op te
treden.
 
Aanbeveling om EU-wetgeving te verbeteren af te dwingen
 
De belangrijkste aanbevelingen:
 

Om het overzicht te verbeteren, moet de bevoegdheid voor wetgeving op het gebied
van de luchtkwaliteit  en voor maatregelen voor het  aanpakken van vervuilende
uitstoot  bij  één enkele commissaris  (en één enkel  directoraat-generaal)  liggen.
 
EU-wetgeving over ‘emissietests in reële rijomstandigheden’ moet snel aangenomen
worden,  waarbij  een  breed  scala  aan  rijomstandigheden wordt  bestreken,  een
bepaalde mate van onvoorspelbaarheid wordt ingebouwd en waarbij ook gebruik kan
worden gemaakt van verrassingstests.
 
Getroffen  consumenten  moeten  door  de  autofabrikanten  vergoed  worden.  De
Commissie moet een collectief verhaalmechanisme invoeren, dat moet zorgen voor
een geharmoniseerd systeem voor consumentenbescherming in de EU.
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• De nieuwe voorschriften voor typegoedkeuring moeten snel worden goedgekeurd
 

Europarlementsleden  herbekijken  EU-regels  autogoedkeuring  om  nieuwe
emissieschandalen  te  voorkomen
 
In  een  afzonderlijke  stemming  wijzigden  de  parlementsleden  het  wetsontwerp  van  de
Commissie over typegoedkeuring om het werk van testcentra en nationale autoriteiten - die
auto's goedkeuren voor verkoop - te verbeteren. Controles op auto's die al op de weg zijn, moet
worden versterkt. De Commissie moet meer toezicht krijgen of de nationale autoriteiten hun
werk doen en, in sommige gevallen, zelf auto's testen.
 
EU-lidstaten moeten ten minste 20% van de automodellen die het voorgaande jaar in hun land
op de markt gebracht werden regelmatig testen.in het voorgaande jaar. Autofabrikanten die
testresultaten vervalsen, moeten boetes tot € 30000 riskeren, zegt de tekst. De opbrengst van
die boetes moet gebruikt worden om toezicht op de markt te ondersteunen, ten gunste komen
van getroffen consumenten of het milieu beschermen.
 
Volgende stappen
 
De ontwerpwetgeving over typegoedkeuring werd teruggestuurd naar de parlementscommissie
(585 stemmen voor, 77 stemmen tegen, 19 onthoudingen), die gesprekken met de Raad en de
Commissie kan starten. De Raad moet nog standpunt innemen over dit dossier voordat de
onderhandelingen kunnen beginnen.
 
Interview
Uitstootschandaal: "We willen dat de Commissie boetes kan uitdelen"

Meer informatie
Aangenomen teksten (2016/2908(RSP) en 2016/0014(COD)
Video-opname van het debat
Video-opname van de persconferentie
EbS+
EP Research: "legal obligations relating to emission measurements in EU automotive sector",
juni 2016
EP Research: "At a glance - Vehicle emission tests: beyond the VW case", oktober 2015
EP Research: "Briefing - Motor vehicles: New approval and market surveillance rules"
Facts Sheet van de Europese Commissie: "EU legislation on passenger car type approval and
emissions standards"
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/04/2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578996/IPOL_STU%282016%29578996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578996/IPOL_STU%282016%29578996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593512/EPRS_BRI(2016)593512_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4269_en.htm
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/emission-measurements
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https://twitter.com/EP_Emissions

