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Parlamentul European,

– având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a 
Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile detaliate de exercitare 
a dreptului de anchetă al Parlamentului European1,

– având în vedere Decizia sa (UE) 2016/34 din 17 decembrie 2015 privind constituirea, 
atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind 
măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce 
privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele 
ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor3,

– având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate 
destinate vehiculelor respective4,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor 
și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice 
separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
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715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE1,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind 
de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6)2,

– având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 
mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa3,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2015 referitoare la măsurarea emisiilor în 
sectorul autovehiculelor4,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la ancheta privind 
măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor5 (bazată pe raportul interimar al 
Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor),

– având în vedere raportul final al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în 
sectorul autovehiculelor din 2 martie 2017,

– având în vedere Recomandarea sa din 4 aprilie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în 
urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor6,

– având în vedere nota de informare a Curții de Conturi Europene din 7 februarie 2019 
privind răspunsul UE la scandalul Dieselgate;

– având în vedere Hotărârea din 13 decembrie 2018 a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/167,

– având în vedere recomandarea Ombudsmanului European în cauza 1275/2018/EWM,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2019 referitoare la o Europă care protejează: 
aer curat pentru toți8,

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Parlamentul i-a solicitat Comisiei un raport complet privind măsurile luate de 
Comisie și de statele membre în urma concluziilor și recomandărilor Comisiei de 
anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (denumită în continuare 
„Comisia EMIS”);

B. întrucât, la 18 octombrie 2018, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat 
și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, i-a trimis fostului președinte al Comisiei EMIS o 
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scrisoare care conține un tabel cu măsurile luate de Comisie ca răspuns la solicitarea de 
a elabora un „raport complet privind măsurile luate de Comisie și de statele membre în 
urma concluziilor și recomandărilor Comisiei EMIS”;

C. întrucât tabelul anexat la scrisoarea respectivă avea drept obiectiv să abordeze numai 
problemele ridicate în recomandări, dar nu și concluziile Comisiei EMIS, în special în 
ceea ce privește cazurile de administrare defectuoasă și de încălcare a legislației UE; 
întrucât comisarul Bieńkowska a subliniat de mai multe ori în tabel că anumite aspecte 
abordate în recomandări nu intră în domeniul său de competență;

D. întrucât, la 12 octombrie 2018, Ombudsmanul European a admis reclamația unui 
deputat în Parlamentul European, considerând că refuzul Comisiei de a acorda 
publicului acces la toate pozițiile reprezentanților statelor membre cu privire la 
informațiile referitoare la mediu constituie un caz de administrare defectuoasă;

E. întrucât acest comportament obstructiv al Comisiei a dus la o încetinire semnificativă a 
lucrărilor Comisiei EMIS și, printre alte implicații negative, a redus volumul de 
informații de care pot dispune deputații pentru a adresa întrebări reprezentanților 
Comisiei în timpul audierilor;

F. întrucât, la 13 decembrie 2018, Tribunalul Uniunii Europene a hotărât să susțină 
acțiunile formulate de orașele Paris, Bruxelles și Madrid (hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/16) și a anulat 
parțial Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei, care stabilea limite excesiv de ridicate 
pentru emisiile de azot în cadrul testărilor la care erau supuse noile vehicule ușoare 
pentru pasageri și vehiculele utilitare ușoare;

G. întrucât, la 22 februarie 2019, Comisia a decis să introducă un recurs împotriva acestei 
hotărâri, ceea ce poate amâna termenul stabilit de Curte până la care pot rămâne în 
vigoare așa-numiții „factori de conformitate”;

H. întrucât, la 6 decembrie 2016, Comisia a decis să lanseze proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva a șapte state membre, și anume Republica Cehă, 
Germania, Grecia, Lituania, Luxemburg, Spania și Regatul Unit, deoarece nu au 
introdus sancțiuni care să descurajeze producătorii de automobile să încalce legislația 
privind emisiile generate de autovehicule sau, în cazul grupului Volkswagen, deoarece 
nu au impus astfel de sancțiuni;

I. întrucât, la 17 mai 2017, Comisia a inițiat o nouă procedură de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor privind strategiile de control al emisiilor utilizate de Grupul 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) și privind nerespectarea de către Italia a obligațiilor 
de a adopta măsuri de corecție și de a impune sancțiuni acestui producător;

J. întrucât, în ciuda faptului că aceste proceduri, aflate încă în curs împotriva Germaniei, 
Italiei, Luxemburgului și Regatului Unit, au fost lansate în urmă cu peste doi ani, 
Comisia nu a depășit încă etapa de solicitare de informații suplimentare din partea 
statelor membre prin intermediul unor noi scrisori de punere în întârziere;

K. întrucât unele state membre par să nu coopereze în mod onest cu Comisia în acest sens;

L. întrucât, într-un comunicat de presă publicat la 16 octombrie 2018 cu privire la 
programul de lucru al Curții de Conturi Europene (CCE) pentru 2019, președintele 



CCE, Klaus-Heiner Lehne, a anunțat că această instituție va examina abordarea adoptată 
de UE pentru a măsura emisiile vehiculelor cu scopul de a „stabili dacă UE își respectă 
promisiunea”;

M. întrucât nota de informare a CCE din 7 februarie 2019 privind răspunsul UE la 
scandalul Dieselgate a subliniat că circulă în continuare un număr mare de mașini 
extrem de poluante pe drumurile publice și că efectul rechemărilor prezente de vehicule 
asupra emisiilor de NOx este limitat, precum și cel al actualizărilor de software inițiate 
în acest sens;

N. întrucât Germania le impune producătorilor germani de autoturisme să le ofere 
proprietarilor de autoturisme un program de schimb sau de modernizare a 
echipamentelor cu un sistem de reducere catalitică selectivă (RCS);

O. întrucât problema amprentei lăsate de vehiculele diesel foarte poluante rămâne în mare 
măsură neabordată, în timp ce acestea vor continua să aibă un efect negativ asupra 
calității aerului timp de mulți ani dacă statele membre și Comisia nu iau măsuri 
coordonate eficace pentru a reduce emisiile nocive pe care le produc, în special în 
zonele în care aceste vehicule sunt exportate în număr mare;

P. întrucât, potrivit informațiilor transmise Comisiei de către statele membre, campaniile 
de rechemare din statele membre privesc doar un număr limitat de autovehicule, de la 
următoarele mărci: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel și Suzuki;

Q. întrucât mai multe organizații neguvernamentale și mass-media au semnalat că 
modelele produse de multe alte mărci prezintă un comportament suspect în ceea ce 
privește emisiile sau depășesc limitele de poluare prevăzute de legislația UE;

R. întrucât unele state membre, în special Bulgaria, Ungaria, Irlanda, Slovenia și Suedia, 
nu au transmis încă Comisiei nicio informație privind campaniile lor de rechemare;

S. întrucât răspunsul Comisiei la scandalul Dieselgate a inclus nu numai revizuirea 
Directivei 2007/46/CE, ci și o propunere de directivă privind acțiunile de reprezentare 
pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (COM(2018)0184); întrucât o 
astfel de legislație obligatorie este esențială pentru a garanta drepturi clare pentru 
consumatori și posibilitatea acestora de a lua măsuri colective relevante, în special 
având în vedere că recomandarea din 2013 referitoare la acțiunea colectivă abia a fost 
pusă în aplicare în majoritatea statelor membre; întrucât în Statele Unite ale Americii, 
unde sistemul de acțiune colectivă este bine dezvoltat, victimele scandalului Dieselgate 
au primit indemnizații compensatorii cuprinse între 5 000 și 10 000 USD, în timp ce 
consumatorii europeni încă așteaptă o indemnizație corespunzătoare; întrucât acesta este 
unul dintre numeroasele dosare care sunt blocate în Consiliu;

T. întrucât președintele Juncker a propus o revizuire a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 
din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie1, pentru a obliga statele membre să fie mai transparente în 
ceea ce privește pozițiile pe care le adoptă la nivel de comisie; întrucât, astfel cum se 
explică în concluziile Comisiei EMIS, o procedură mai transparentă pentru adoptarea 
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testării de determinare a emisiilor generate în condiții reale de conducere (RDE) ar fi 
împiedicat statele membre să întârzie în mod nejustificat procedura; întrucât acesta este, 
de asemenea, unul dintre numeroasele dosare care sunt blocate în Consiliu;

U. întrucât, în urma unei anchete efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF), Banca Europeană de Investiții și Volkswagen AG au ajuns la un acord privind 
o parte a unui subproiect care implică un împrumut de 400 milioane EUR, care a fost 
acordat în 2009 și rambursat integral la termen în februarie 2014;

V. întrucât, în temeiul acestui acord, Banca Europeană de Investiții va finaliza ancheta și 
Volkswagen AG, în schimb, se va abține în mod voluntar să participe la proiectele 
Băncii Europene de Investiții pe o perioadă de excludere de 18 luni;

Responsabilitățile Comisiei

1. reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, „Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului 
European”; regretă, prin urmare, faptul că Comisia, în calitate de organ colegial, nu i-a 
prezentat Parlamentului un raport complet privind concluziile și recomandările Comisiei 
EMIS;

2. regretă că scrisoarea adresată de comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat 
și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, fostului președinte al Comisiei EMIS, nu răspunde 
așteptărilor, având în vedere că declară că anumite aspecte nu sunt de competența 
comisarului și regretă că nu ține cont de concluziile Comisiei EMIS;

3. invită Comisia să dea curs cererii formulate de Parlament în rezoluția sa și să prezinte 
fără întârziere un raport complet, aprobat de întregul colegiu, care să abordeze nu numai 
recomandările, ci și elementele de bază ale anchetei parlamentare, și anume concluziile 
Comisiei EMIS, în special în ceea ce privește cazurile de administrare defectuoasă și de 
încălcare a legislației UE; consideră că Comisia ar trebui să formuleze concluzii politice 
clare pe baza concluziilor Comisiei EMIS;

4. ia act de faptul că recomandarea Ombudsmanului confirmă faptul că Comisia a 
împiedicat în mod semnificativ lucrările unei comisii oficiale de anchetă parlamentară; 
consideră că Comisia ar trebui să tragă concluzii politice clare în urma acestui eșec;

5. invită Comisia să acorde acces la procesele-verbale ale reuniunilor comitetelor tehnice 
în general, dar mai ales la cele ale Comitetului tehnic - autovehicule;

6. invită Comisia să publice orientări privind rechemarea vehiculelor, detaliind modul în 
care vehiculele rechemate trebuie să respecte reglementările relevante ale UE, inclusiv 
prin modernizarea echipamentelor în cazul în care actualizările de software nu 
garantează respectarea limitelor de emisii;

7. invită Comisia să includă în orientări măsuri care să garanteze că vehiculele foarte 
poluante nu rămân în circulație pe piața second-hand, inclusiv în alte state membre și în 
țările terțe;

8. invită Comisia să monitorizeze instituirea și punerea în aplicare de către statele membre 
a controalelor de supraveghere a pieței în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/858;



9. invită Comisia să continue lucrările din prima etapă a procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei, Luxemburgului, Regatului Unit și 
Italiei, având în vedere că aceste proceduri au fost lansate în urmă cu mai mult de doi 
ani, și să emită avize motivate;

10. salută hotărârea CJUE din 13 decembrie 2018, care a concluzionat că Comisia nu are 
competența de a modifica, în cadrul celui de-al doilea pachet RDE, limitele de emisii de 
NOx stabilite de standardul Euro 6; constată că CJUE a concluzionat, de asemenea, că 
Comisia nu a oferit o explicație tehnică suficientă pentru a justifica necesitatea de a 
adapta limitele de emisii de NOx prin introducerea unor factori de conformitate; 
consideră că limitele de emisii de NOx stabilite de standardul Euro 6 trebuie respectate 
în condiții normale de utilizare și că responsabilitatea Comisiei este de a concepe 
testările RDE astfel încât acestea să reflecte emisiile reale;

11. regretă decizia Comisiei de a contesta hotărârea CJUE în cauzele T-339/16, T-352/16 și 
T-391/16 și solicită Comisiei să își anuleze decizia în lumina evoluțiilor recente;

12. solicită Comisiei să informeze Parlamentul în cazul în care decizia de a introduce o cale 
de atac va amâna termenul stabilit de CJUE până la care rămân în vigoare factorii de 
conformitate;

13. invită Comisia să respecte limitele de emisii actuale stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007, care trebuie respectate în condiții reale de conducere în conformitate cu 
regulamentul respectiv, și să nu introducă noi coeficienți de corecție (adică factori de 
conformitate) care ar face aceste limite legale mai puțin stricte;

14. regretă faptul că raportul OLAF elaborat în urma investigației sale cu privire la 
împrumutul „Antrieb RDI” acordat de BEI grupului Volkswagen AG nu a fost făcut 
public niciodată și regretă deficiențele măsurilor luate de BEI;

Responsabilitățile statelor membre

15. invită statele membre să furnizeze, fără întârziere, toate informațiile solicitate de 
Comisie pentru a pregăti un raport privind acțiunile întreprinse de Comisie și de statele 
membre cu privire la concluziile și recomandările Comisiei EMIS;

16. regretă abordările diferite adoptate de statele membre și lipsa lor de coordonare în ceea 
ce privește programele de rechemare și de schimb a vehiculelor; consideră că această 
diversitate a abordărilor aduce prejudicii intereselor consumatorilor, protecției mediului, 
sănătății publice și funcționării pieței interne;

17. invită statele membre să pună în aplicare de urgență măsurile necesare pentru a rechema 
sau a retrage de pe piață numărul mare de autovehicule foarte poluante și să coopereze 
pe deplin cu Comisia pentru a elabora, pe baza orientărilor Comisiei, o abordare 
comună a acțiunilor de rechemare;

18. regretă că cerințele în materie de programe de schimb și de modernizare a 
echipamentelor pe care trebuie să le respecte producătorii de autoturisme din Germania 
nu se aplică în afara Germaniei sau altor producători de autoturisme din Uniune;

19. solicită statelor membre și producătorilor de autoturisme să coordoneze modernizarea 
obligatorie a echipamentelor pentru vehiculele diesel neconforme, în special 



modernizările echipamentelor de RCS, cu obiectivul de a reduce emisiile de dioxid de 
azot (NO2) și de a face flota existentă nepoluantă; consideră că costul acestor operațiuni 
de modernizare ar trebui suportat de producătorul de automobile responsabil;

20. invită statele membre care nu au furnizat încă Comisiei informații cu privire la 
programele lor de rechemare să facă acest lucru fără întârziere;

21. invită statele membre să garanteze eficacitatea activităților de supraveghere a pieței și să 
testeze autoturismele aflate în circulație dincolo de parametrii RDE pentru a se asigura 
că producătorii nu optimizează vehiculele pentru aceste testări RDE folosind propriile 
lor instalații, astfel cum se sugerează în nota de informare a CCE;

22. invită statele membre vizate de procedurile relevante de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor să coopereze pe deplin cu Comisia și să îi furnizeze toate informațiile 
necesare;

23. invită statele membre să împiedice producătorii de autoturisme să exploateze noi lacune 
din cadrul procedurii de testare în laborator a vehiculelor ușoare armonizată la nivel 
mondial (WLTP) pentru a reduce emisiile de CO2;

24. reamintește statelor membre să garanteze că toate autoturismele disponibile la 
concesionari nu folosesc decât valorile de CO2 stabilite în sistemul WLTP, pentru a 
evita orice confuzie din partea consumatorilor, și insistă ca statele membre să adapteze 
impozitarea vehiculelor și stimulentele fiscale în funcție de valorile WLTP, respectând 
principiul conform căruia sistemul WLTP nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra 
consumatorilor;

25. îndeamnă Consiliul Uniunii Europene să își asume responsabilitățile și să adopte de 
urgență o abordare generală privind propunerea de directivă referitoare la acțiunile de 
reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și propunerea de 
revizuire a Regulamentului (CE) nr. 182/2011;

26. subliniază importanța asigurării unui nivel ridicat și uniform de protecție a 
consumatorilor pe piața unică față de orice manipulare viitoare a producătorilor de 
automobile care ar duce la emisii mai ridicate decât cele prevăzute și invită statele 
membre să sprijine dezvoltarea unor proceduri de recurs colectiv echitabile, accesibile și 
rapide; 

27. invită statele membre și Comisia să ia măsuri hotărâtoare pentru a facilita accesul în 
toate statele membre la vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, evitând, în același 
timp, o utilizare sporită a vehiculelor vechi și foarte poluante în statele membre cu 
venituri mai reduse;

28.  subliniază, în această privință, că disponibilitatea și accesibilitatea infrastructurilor de 
încărcare, inclusiv în clădirile publice și private, în conformitate cu Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor1, precum și competitivitatea vehiculelor electrice 
sunt esențiale pentru o mai mare acceptare din partea consumatorilor;

1 Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 
2012/27/UE privind eficiența energetică (JO L 156, 19.6.2018, p. 75).



29. îndeamnă președintele Consiliului European și președintele Comisiei să participe la 
prima sesiune plenară a Parlamentului European din aprilie 2019 pentru a răspunde 
oricăror întrebări rămase cu privire la concluziile și recomandările Comisiei EMIS, la 
recomandarea Ombudsmanului și la alte elemente ale acestei rezoluții;

°

° °

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


