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29.3.2017 B8-0177/1 

Amendement  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

namens de PPE-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 50 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

50. stelt voor om samen met de 

Verenigde Staten (EPA) een permanent 

internationaal kader voor samenwerking 

met betrekking tot emissies te ontwikkelen, 

teneinde informatie uit te wisselen en 

gemeenschappelijke toezichtsactiviteiten te 

ontplooien; wijst erop dat dit soort 

activiteiten reeds bestaat voor andere 

producten in de EU; 

50. stelt voor om een permanent 

internationaal kader voor samenwerking 

met betrekking tot emissies te ontwikkelen, 

teneinde de autoriteiten in staat te stellen 

informatie uit te wisselen en 

gemeenschappelijke toezichtsactiviteiten te 

ontplooien; wijst erop dat dit soort 

activiteiten reeds bestaat voor andere 

producten in de EU; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Amendement  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

namens de PPE-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 53 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

53. is van mening dat de middelen die 

met deze boetes worden geïnd door de 

lidstaten moeten worden beheerd met het 

oog op de schadeloosstelling van personen 

die nadelig zijn getroffen door de inbreuk, 

alsook voor andere soortgelijke activiteiten 

ten voordele van de consumenten, of, waar 

passend, de milieubescherming in de 

lidstaten; 

53. is van mening dat de middelen die 

worden geïnd met de boetes die worden 

opgelegd aan voertuigfabrikanten, de 

middelen als gevolg van 

inbreukprocedures die zijn ingeleid tegen 

lidstaten wegens niet-naleving van de 

EU-wetgeving inzake emissies en de 

bijdragen voor overtollige emissies van 

nieuwe personenauto's 

(begrotingslijn 711) moeten worden 

gebruikt als bestemmingsontvangsten 

voor specifieke EU-projecten 

of -programma's op het gebied van 

luchtkwaliteit en milieubescherming en 

niet mogen leiden tot een verlaging van de 

bni-bijdragen van de lidstaten aan de 

EU-begroting; vraagt dat hiervoor de 

nodige bepalingen worden opgenomen in 

de desbetreffende wetgeving van de Unie; 

suggereert dat de middelen als gevolg van 

de boetes ook deels door de lidstaten 

kunnen worden gebruikt voor de 

schadeloosstelling van personen die 

nadelig zijn getroffen door de inbreuk, 

alsook voor andere soortgelijke activiteiten 

ten voordele van de consumenten; 

Or. en 

 

 


