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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1683/2009, adresată de Konstantinos Aivaliotis, de cetăţenie elenă, 
însoţită de 2 semnături, privind lipsa de măsuri în cazul tăierii pentru fier 
vechi a autovehiculelor vechi în Grecia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul contestă noua rezoluţie a guvernului elen de a suspenda măsurile iniţiate de 
guvernul anterior privind tăierea pentru fier vechi a autovehiculelor uzate. Acest lucru 
înseamnă că cetăţenii eleni nu mai sunt încurajaţi să-şi trimită maşinile la punctele de 
colectare ale fierului vechi şi că un număr exagerat de mare de maşini vechi, care emit 
cantităţi importante de emisii poluante, sunt astfel folosite în continuare. Întrucât petiţionarul 
consideră că acest lucru contravine principiilor Uniunii Europene privind radierea 
autovehiculelor scoase din uz şi promovarea autovehiculelor mai curate şi mai eficiente, din 
punct de vedere al consumului de combustibil, acesta solicită Parlamentului European să 
intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Programele de tăiere pentru fier vechi a vehiculelor, ca răspuns la criza recentă, au fost 
elaborate în vederea obţinerii unui beneficiu financiar ca urmare a reciclării unui vehicul 
vechi, cu condiţia de a achiziţiona unul mai nou. Comisia a sprijinit introducerea programelor 
de tăiere pentru fier vechi a vehiculelor în statele membre, contând pe faptul că acestea ar 
putea avea un rol important în promovarea reînnoirii parcului auto şi înlocuirea maşinilor mai 
vechi şi mai poluante cu vehicule mai noi, mai avansate tehnologic. În această privință, la 25 
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februarie 2009, Comisia a adoptat „Orientările pentru programele de reînnoire a parcului 
auto” în cadrul Comunicării „Răspunsul la criza din industria europeană a automobilelor”1. 
Acest document oferă statelor membre orientări practice privind elaborarea programelor de 
reînnoire a parcului auto şi explică legislaţia UE aplicabilă.

Nu toate statele membre au introdus astfel de programe, iar unele dintre acestea s-au încheiat. 
În mai multe state membre, programele de reînnoire a parcului auto au fost supuse unor 
restricţii bugetare şi/sau au avut o durată limitată. Cu toate acestea, decizia de a introduce, 
retrage sau întrerupe un astfel program aparţine statului membru respectiv. Comisia nu 
intervine în decizia adoptată de statul membru în cauză. De asemenea, Comisia ar dori să 
sublinieze faptul că programele de reînnoire a parcului auto au fost întotdeauna considerate 
măsuri temporare care vor înceta să existe în viitor. În documentul de orientare, Comisia a 
invitat statele membre să transmită o notificare privind programele de reînnoire a parcului 
auto, în temeiul Directivei 98/34/CE. Guvernul elen nu a transmis o notificare privind
programul său în acest sens. Cu toate acestea, Comisia nu consideră că este justificat să 
intervină în decizia guvernului elen de a întrerupe programul de reînnoire a parcului auto. 

Serviciile Comisiei evaluează în prezent eficienţa programelor de reînnoire a parcului auto în 
ceea ce priveşte îmbunătăţirile pe plan economic, ecologic şi al siguranţei şi a lansat un studiu 
cu scopul de a oferi recomandări pentru viitor. Serviciile Comisiei monitorizează, de 
asemenea, evoluţiile referitoare la aceste programe şi vor continua să colecteze datele 
disponibile.

Observaţiile anterioare oferă o explicaţie a poziţiei Comisiei în această privinţă. Comisia 
concluzionează că, având în vedere informaţiile furnizate, nu poate oferi asistenţă 
suplimentară Parlamentului în ceea ce priveşte această petiţie.

                                               
1 COM(2009)104 final.


