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29.3.2017 B8-0177/25 

Amendement  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

namens de S&D-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 41 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

41. verzoekt de Commissie en de 

medewetgevers te overwegen ook tests met 

draagbare systemen voor het meten van 

emissies of controles van de conformiteit 

tijdens het gebruik te introduceren (in 

ieder geval voor screeningdoeleinden), en 
het GCO een mandaat te geven om de 

conformiteit tijdens het gebruik in de 

context van het nieuwe kader voor 

typegoedkeuring met draagbare systemen 

voor het meten van emissies te testen; 

41. verzoekt om de snelle goedkeuring, 

tenuitvoerlegging en toepassing van het 4e 

RDE-pakket, waarin het gebruik van 

draagbare emissiemeetsystemen voor 
controles van de conformiteit tijdens het 

gebruik en voor tests door derden wordt 

geregeld; verzoekt de Commissie het GCO 

een mandaat te geven om in de context van 

het nieuwe kader voor typegoedkeuring 

emissietests met draagbare 

emissiemeetsystemen te verrichten als 

onderdeel van de controle op Europees 

niveau van de conformiteit tijdens het 

gebruik; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Amendement  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

namens de S&D-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 52 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

52. stelt voor de Commissie te 

machtigen voertuigfabrikanten 

doeltreffende, evenredige en 

ontmoedigende administratieve boetes op 

te leggen en opdracht te geven tot 

remediërende en corrigerende maatregelen 

wanneer non-conformiteit van hun 

voertuigen wordt geconstateerd; is van 

mening dat mogelijke sancties onder meer 

de intrekking van de typegoedkeuring en 

de instelling van EU-brede 

terugroepprogramma's moeten omvatten; 

52. stelt voor de Commissie te 

machtigen voertuigfabrikanten 

doeltreffende, evenredige en 

ontmoedigende administratieve boetes op 

te leggen en opdracht te geven tot 

remediërende en corrigerende maatregelen 

wanneer non-conformiteit van hun 

voertuigen wordt geconstateerd; is van 

mening dat mogelijke sancties onder meer 

de intrekking van de typegoedkeuring en 

de instelling van EU-brede 

terugroepprogramma's moeten omvatten, 

alsook een verplichte minimuminvestering 

in de ontwikkeling van emissiearme of 

emissieloze voertuigen; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Amendement  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

namens de S&D-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 58 bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  58 bis. is van mening dat EU-

consumenten die getroffen zijn door het 

dieselgateschandaal een passende 

financiële vergoeding moeten krijgen van 

de betrokken autofabrikanten en dat de 

terugroepprogramma's, die slechts 

gedeeltelijk zijn uitgevoerd, niet als 

afdoende schadeloosstelling mogen 

worden gezien. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Amendement  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

namens de S&D-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 58 ter (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  58 ter. verzoekt de Commissie met het oog 

daarop een wetgevingsvoorstel in te 

dienen voor de invoering van een 

collectief verhaalmechanisme waarmee 

een geharmoniseerd systeem voor 

consumenten in de EU in het leven wordt 

geroepen en een eind wordt gemaakt aan 

de huidige situatie, waarin de consument 

in de meeste lidstaten onvoldoende 

beschermd is; verzoekt de Commissie de 

bestaande procedures binnen en buiten de 

Unie te evalueren om vast te stellen wat de 

beste praktijken zijn en deze op te nemen 

in haar wetgevingsvoorstel; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Amendement  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

namens de S&D-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 58 quater (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  58 quater. is van mening dat, wanneer 

een typegoedkeuring voor een voertuig 

wordt ingetrokken wegens niet-naleving, 

de eigenaar van een betroffen voertuig 

volledig schadeloos moet worden gesteld 

voor de aanschaf van dat voertuig; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Amendement  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

namens de S&D-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 58 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  58 quinquies. is van mening dat de 

consument recht moet hebben op een 

passende schadeloosstelling wanneer is 

aangetoond dat de oorspronkelijke 

prestaties van het voertuig (bijv. 

brandstofverbruik, efficiëntie, 

duurzaamheid van onderdelen, emissies, 

enz.) negatief beïnvloed worden door 

noodzakelijke technische reparaties of 

aanpassingen die in het kader van een 

terugroepprogramma van een fabrikant 

worden verricht; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Amendement  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

namens de S&D-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. verzoekt de Commissie met de 

lidstaten samen te werken om ervoor te 

zorgen dat de gewone werknemer in de 

automobielsector niet te lijden krijgt 

onder het emissieschandaal; is van 

mening dat de lidstaten en de 

autofabrikanten 

beroepsopleidingsplannen moeten 

coördineren en bevorderen om te 

garanderen dat gewone werknemers wier 

arbeidssituatie nadelig is beïnvloed door 

het emissieschandaal alle nodige 

bescherming en opleidingsmogelijkheden 

krijgen om te waarborgen dat hun 

vaardigheden benut kunnen worden, 

bijvoorbeeld voor duurzame 

vervoerswijzen; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Amendement  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

namens de S&D-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 75 bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  75 bis. betreurt het dat de Commissie 

diverse uiterst belangrijke documenten 

pas aan de enquêtecommissie heeft 

toegestuurd toen deze haar formele 

werkzaamheden allang had afgesloten en 

dat zij zich dus niets gelegen heeft laten 

liggen aan het werkrooster en het 

tijdgebonden mandaat van deze 

commissie; is van mening dat de 

Commissie ofwel haar interne 

documentbeheer moet verbeteren, ofwel 

beter moet samenwerken met het 

Parlement, in overeenstemming met het 

interinstitutioneel akkoord; 

Or. en 

 

 


