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29.3.2017 B8-0177/25 

Alteração  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 41 

 

Projeto de recomendação Alteração 

41. Insta a Comissão e os 

colegisladores a ponderarem igualmente a 

introdução de ensaios com PEMS ou de 

controlos de conformidade em circulação, 

pelo menos enquanto dispositivos de 

rastreio, e a atribuírem um mandato ao 

CCI para realizar controlos da 

conformidade em circulação com PEMS, 

no âmbito do novo quadro relativo à 

homologação; 

41. Insta a uma rápida adoção, 

aplicação e execução do 4.º pacote RDE, 

que regula a utilização dos PEMS para os 

controlos de conformidade em circulação e 

para os ensaios de terceiros; exorta a 

Comissão a conferir um mandato ao CCI 

para realizar ensaios de emissões com 

PEMS, no contexto dos controlos da 

conformidade em circulação à escala 

europeia, no âmbito do novo quadro 

relativo à homologação; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Alteração  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 52 

 

Projeto de recomendação Alteração 

52. Propõe que a Comissão disponha de 

poderes para aplicar aos fabricantes de 

veículos coimas administrativas eficazes, 

proporcionadas e dissuasivas e para impor 

medidas corretivas em caso de não 

conformidade averiguada dos veículos; 

considera que as eventuais sanções devem 

incluir a possibilidade de revogação da 

homologação e o estabelecimento de 

programas de recolha à escala europeia; 

52. Propõe que a Comissão disponha de 

poderes para aplicar aos fabricantes de 

veículos coimas administrativas eficazes, 

proporcionadas e dissuasivas e para impor 

medidas corretivas em caso de não 

conformidade averiguada dos veículos; 

considera que as eventuais sanções devem 

incluir a possibilidade de revogação da 

homologação, o estabelecimento de 

programas de recolha à escala europeia e 

um montante mínimo obrigatório de 

investimento no desenvolvimento de 

veículos de emissões ultrarreduzidas e de 

veículos de emissões zero; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Alteração  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 58-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  58-A. Considera que os consumidores da 

UE afetados pelo escândalo do 

«dieselgate» devem ser adequada e 

financeiramente compensados pelos 

fabricantes de automóveis implicados e 

que os programas de recolha, que foram 

apenas parcialmente executados, não 

devem ser considerados como uma forma 

de compensação suficiente; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Alteração  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 58-B (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  58-B. Insta, para o efeito, a Comissão a 

apresentar uma proposta legislativa para 

a instituição de um sistema de ação 

coletiva, a fim de criar um sistema 

harmonizado para os consumidores da 

UE que evite a atual situação de ausência 

de defesa dos consumidores na maior 

parte dos Estados; apela a que a 

Comissão avalie os atuais sistemas 

existentes dentro e fora da União, a fim de 

identificar as melhores práticas neste 

domínio e de as integrar na sua proposta 

legislativa; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Alteração  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 58-C (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  58-C. Considera que, caso seja retirada a 

homologação a um veículo em virtude do 

incumprimento das normas, o 

proprietário de um veículo afetado deve 

beneficiar de uma compensação integral 

pela compra do veículo; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Alteração  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 58-D (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  58-D Considera que os consumidores 

devem ter direito a uma indemnização 

adequada sempre que fique demonstrado 

que o desempenho inicial do veículo (por 

exemplo, em termos de consumo de 

combustível, eficiência, durabilidade dos 

componentes, emissões, etc.) seja 

negativamente influenciado pelas 

reparações técnicas eventualmente 

necessárias ou pelas modulações 

efetuadas no âmbito de um programa de 

recolha de veículos por parte do 

fabricante; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Alteração  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 68-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  68-A. Insta a Comissão a colaborar com 

os Estados-Membros para assegurar que 

nenhum trabalhador comum do setor 

automóvel sofra devido ao escândalo das 

emissões; considera, para o efeito, que os 

Estados-Membros e os fabricantes de 

automóveis devem promover e coordenar 

os planos de formação profissional, a fim 

de garantir que os trabalhadores comuns, 

cuja situação laboral tenha sido 

negativamente afetada pelo escândalo das 

emissões, beneficiem de todas as 

proteções necessárias e de oportunidades 

de formação, para garantir que as suas 

competências possam ser utilizadas, por 

exemplo, no domínio dos modos de 

transporte alternativos; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Alteração  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no setor automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 75-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  75-A. Lamenta o facto de a Comissão ter 

apresentado vários documentos de 

importância crítica à comissão de 

inquérito muito depois de o trabalho 

formal ter sido concluído, ignorando por 

completo o calendário de trabalho da 

comissão e a duração limitada do seu 

mandato; considera que a Comissão deve 

melhorar a gestão interna dos 

documentos ou agir com maior espirito de 

colaboração com o Parlamento Europeu, 

em conformidade com o acordo 

interinstitucional; 

Or. en 

 

 


