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Amendamentul  12 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ba. întrucât, începând cu 2012, Agenția 

Internațională pentru Cercetare în 

Domeniul Cancerului a OMS (IARC) a 

clasificat gazele de eșapament ale 

motoarelor pe motorină printre 

substanțele cancerigene și a recomandat, 

date fiind efectele suplimentare asupra 

sănătății ale particulelor provenite din 

motorină, reducerea la nivel mondial a 

expunerii la amestecul de substanțe 

chimice emise; 

Or. en 
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Amendamentul  13 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ca. întrucât unele autorități de omologare 

ale statelor membre nu sunt independente 

de industria autovehiculelor și depind 

într-o mare măsură de finanțarea din 

acest sector, printre altele, ceea ce creează 

o serie de dubii cu privire la existența 

unor potențiale conflicte de interese; 

Or. en 
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Amendamentul  14 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ua (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ua. întrucât Directiva 2014/24/UE privind 

achizițiile publice dispune ca atribuirea 

contractelor să se facă pe baza 

principiului raportului optim calitate/preț, 

care include criterii de mediu, și întrucât 

este posibil ca, ulterior, să se fi acordat 

contracte în sectorul autovehiculelor pe 

baza unor informații false furnizate cu 

privire la performanțele ecologice ale 

vehiculelor; întrucât aceeași directivă 

prevede că operatorii economici pot fi 

excluși în caz de abateri profesionale 

grave, care le pun sub semnul întrebării 

integritatea; întrucât Directiva 

2007/66/CE privind ameliorarea 

eficacității căilor de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziții 

publice dispune că deciziile luate de 

autoritățile contractante pot face obiectul 

unor căi de atac în cazul în care încalcă 

legislația comunitară în domeniul 

achizițiilor publice sau normele de drept 

intern de transpunere a acesteia; 

 

Or. en 
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Amendamentul  15 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  2a. regretă faptul că UE a trebuit să 

aștepte ca autoritățile SUA să descopere 

încălcări ale normelor care afectau 

inclusiv propria piață a autovehiculelor și 

regretă deficiențele majore în asigurarea 

respectării reglementărilor UE privind 

piața internă, descoperite în urma 

acțiunilor autorităților SUA; 

Or. en 
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Amendamentul  16 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. subliniază că, înainte de a avea în 

vedere orice concediere, producătorii 

trebuie să utilizeze propriile resurse 

financiare, inclusiv prin reținerea 

profiturilor și ne distribuirea dividendelor, 

pentru a acoperi în cât mai mare măsură 

costurile implicate de încălcarea 

legislației aplicabile; 

Or. en 
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Amendamentul  17 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  4a. solicită înființarea unei comisii de 

anchetă a Parlamentului European, care 

să realizeze o investigație aprofundată 

asupra rolului și responsabilității 

Comisiei și statelor membre în privința 

neaplicării și nerespectării dreptului UE; 

Or. en 
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Amendamentul  18 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. salută anchetele care se efectuează în 

prezent în mai multe state membre și în 

alte țări din lume în ceea ce privește 

manipularea rezultatelor obținute în 

cursul testelor de emisii ale vehiculelor; 

sprijină apelul Comisiei adresat 

autorităților naționale de supraveghere de 

a realiza controale detaliate ale unei game 

largi de mărci și modele de vehicule; 

consideră că toate anchetele de acest tip ar 

trebui să implice Comisia; insistă ca 

anchetele să se desfășoare în mod 

transparent și eficace, ținând seama în 

mod corespunzător de necesitatea de a 

informa în mod corespunzător 

consumatorii afectați direct de orice 

neconformitate constatată; 

5. invită Comisia și statele membre să 

deschidă imediat o anchetă cu privire la 

utilizarea dispozitivelor de manipulare în 

legătură atât cu valorile-limită ale 

emisiilor poluante, cât și cu nivelul de 

CO2 în g/km dat publicității, în privința 
unei game largi de mărci și modele de 

vehicule; consideră că o astfel de anchetă 

ar trebui supervizată și coordonată de 

Comisie și realizată pe baza datelor 

colectate și transmise de către autoritățile 

de omologare ale statelor membre pentru 

vehicule aflate pe piață, utilizând teste de 

condus în condiții reale; insistă ca ancheta 

să se desfășoare în deplină transparență și 

cu un acces nerestricționat al publicului 

la date, pentru a restabili încrederea 

consumatorilor în producția europeană; 

Or. en 
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Amendamentul  19 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

7. solicită ca, în cazul în care se descoperă 

dispozitive de manipulare, autoritățile 

statelor membre să ia toate măsurile 

necesare pentru a remedia situația și să 

aplice sancțiunile corespunzătoare în 

conformitate cu articolul 30 din Directiva 

2007/46/CE și cu articolul 10 din 

Regulamentul 715/2007/CE; 

7. solicită ca, în cazul în care se descoperă 

dispozitive de manipulare, autoritățile 

statelor membre să ia toate măsurile 

necesare pentru a remedia situația și să 

aplice sancțiunile corespunzătoare în 

conformitate cu articolul 30 din Directiva 

2007/46/CE și cu articolul 10 din 

Regulamentul 715/2007/CE; invită 

insistent Comisia să deschidă, atunci când 

este necesar, proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor împotriva 

autorităților relevante ale statelor membre 

pentru neaplicarea dispozițiilor 

Regulamentului (CE) nr. 715/2007; 

Or. en 
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Amendamentul  20 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  7a. solicită Comisiei să verifice dacă au 

fost utilizate fraudulos fondurile de ajutor 

de stat, inclusiv fondurile UE și BEI, 

alocate pentru dezvoltarea tehnologiilor 

cu emisii reduse fabricanților care au 

încălcat dreptul UE; solicită ca, în cazul 

în care sunt detectate sau sunt prezente 

dispozitive de manipulare, Comisia și 

autoritățile statelor membre să le impună 

fabricanților să ramburseze toate 

subvențiile, avantajele fiscale și alte 

stimulente fiscale primite pe baza 

performanței de mediu declarate; 

consideră că, în caz contrar, s-ar crea o 

denaturare a concurenței, iar ajutorul de 

stat acordat ar fi ilegal, acest fapt 

obligând Comisia să deschidă o procedură 

în legătură cu ajutorul ilegal de stat;  

Or. en 
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Amendamentul  21 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  7b. insistă asupra faptului că trebuie să se 

pună capăt situației actuale din mai multe 

state membre, unde autoritățile de 

omologare de tip nu sunt independente 

față de industria autovehiculelor, astfel 

încât să fie eliminată posibilitatea oricărui 

conflict de interese; 

Or. en 
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Amendamentul  22 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  8a. consideră regretabil faptul că 

industria autovehiculelor a obținut un 

acces privilegiat la procesul decizional în 

ceea ce privește normele care ar trebui să 

reglementeze acest sector, inclusiv în 

comitologie; are îndoieli cu privire la 

modul de desfășurare a acestui proces 

decizional; solicită o mai mare 

transparență, prin publicarea tuturor 

documentelor care au circulat între 

Comisie, Consiliu și industria 

autovehiculelor începând cu 2004; 

Or. en 
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Amendamentul  23 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  13a. consideră că autoritățile naționale și 

Comisia trebuie să aibă acces, în 

contextul anchetelor efectuate, la codurile 

sursă ale programelor informatice din 

sistemul de control al autovehiculelor, 

pentru a putea verifica dacă există un 

software pentru dispozitive de manipulare, 

cu respectarea corespunzătoare a 

protecției datelor utilizatorilor; 

Or. en 
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Amendamentul  24 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  15a. consideră că acest caz ilustrează 

necesitatea unui mecanism de acțiune 

colectivă la nivelul întregii UE și solicită 

Comisiei să prezinte o propunere 

legislativă care să impună prezența unor 

astfel de mecanisme la nivelul întregii 

UE, astfel încât să ofere consumatorii din 

UE posibilitatea de a recurge la astfel de 

acțiuni colective;  

Or. en 
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Amendamentul  25 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  16a. solicită revizuirea Directivei 

2005/29/CE pentru a adăuga pe lista 

practicilor comerciale neloiale declarațiile 

false privind caracteristicile ecologice, 

precum și pentru a le permite statelor 

membre să adopte sau să păstreze și 

practici care nu se regăsesc pe lista 

respectivă; 

Or. en 
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Amendamentul  26 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  17a. subliniază că utilizatorii, cercetătorii 

și dezvoltatorii ar trebui să dispună de un 

drept nerestricționat, de mijloace 

tehnologice și de protecția juridică 

corespunzătoare pentru a verifica, testa și 

analiza funcționarea sistemelor 

informatice din vehicule, astfel încât să 

poată detecta funcțiile nedeclarate sau 

funcțiile menite să inducă în eroare; 

solicită Comisiei să împiedice utilizarea 

deturnată a legislației destinate protecției 

intereselor legitime în scopul ocultării 

unor practici comerciale frauduloase; 

Or. en 
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Amendamentul  27 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  20a. se declară în favoarea dezvoltării 

unor măsuri europene coerente și 

concertate care să garanteze că politica 

industrială și strategiile de investiții 

urmăresc furnizarea unor sisteme de 

transport sigure, ecologice, viabile și 

fiabile; solicită sectorului automobilelor 

să-și alinieze investițiile pentru a produce 

vehicule eficiente energetic și ecologice, 

trecând de la combustibilii fosili la 

tehnologii și surse de energie noi; se 

îndoiește că, în acest context, tehnologiile 

pe motorină au vreun viitor; 

Or. en 

 

 


