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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000020/2019
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Gerben-Jan Gerbrandy
în numele Grupului ALDE
Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
în numele Grupului S&D
Merja Kyllönen
în numele Grupului GUE/NGL
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Subiect: Evoluții recente în scandalul Dieselgate

Într-o declarație de presă din 16 octombrie 2018 cu privire la programul de lucru al Curții de Conturi 
Europene (CCE) pe 2019, președintele CCE, Klaus-Heiner Lehne, a anunțat că această instituție va 
examina abordarea UE în problema măsurării emisiilor vehiculelor, pentru a „stabili dacă UE își 
respectă promisiunea”. În lumina preocupărilor exprimate în nota de informare a CCE din 7 februarie 
2019, ce măsuri vor lua statele membre:

a. pentru a retrage de pe piață „numărul mare de automobile foarte poluante”?

b. pentru a înțelege cauzele efectului limitat pe care rechemările de vehicule aflate în curs l-au avut 
asupra emisiilor de oxizi de azot și pentru a lua măsuri în această privință, ținând cont și de 
efectul limitat al actualizărilor de software inițiate?

c. pentru a asigura eficacitatea controalelor de supraveghere a pieței?

d. pentru a împiedica constructorii de automobile să folosească noile elemente flexibile ale testării 
WLTP în laboratoare pentru a-și reduce emisiile de CO2?

e. pentru a se asigura că producătorii nu își optimizează vehiculele pentru testul RDE? Vor testa 
statele membre automobile în circulație urmărind și alți parametri decât cei ai testului RDE?

La mai mult de doi ani de când Comisia a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Germaniei, Luxemburgului, Regatului Unit și Italiei, procedura nu a trecut încă de 
prima etapă, deoarece unele state membre par să nu coopereze în mod onest cu Comisia. Vor 
coopera pe deplin toate statele membre în cauză și vor transmite Comisiei toate informațiile necesare 
pentru finalizarea procedurii?

Ce măsuri de monitorizare au luat statele membre în ceea ce privește încălcarea limitelor emisiilor și 
cerințele pentru omologarea de tip? În special, de ce Bulgaria, Ungaria, Irlanda, Slovenia și Suedia nu 
au transmis încă nicio informație Comisiei cu privire la campaniile lor de rechemare? Pe ce bază au 
decis statele membre să comande rechemări obligatorii sau voluntare de vehicule? Având în vedere 
că în documentul CCE se observă din nou că există un număr mare de automobile rutiere foarte 
poluante, de ce, conform celor mai recente date ale Comisiei, campaniile de rechemare ale statelor 
membre vizează doar un număr limitat de autovehicule aparținând următoarelor mărci: Volkswagen, 
Renault, Daimler, Opel și Suzuki?
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