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Amendamentul  28 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. condamnă ferm orice fraudă comisă de 

către producătorii de automobile și 

îndeamnă întreprinderile să își asume în 

totalitate responsabilitatea pentru 

acțiunile lor și să coopereze pe deplin cu 

autoritățile în cadrul eventualelor 

anchete; deplânge faptul că milioane de 

consumatori au fost înșelați și induși în 

eroare prin informații false privind 

emisiile generate de autovehiculele lor, 

1. își exprimă profunda îngrijorare 

privind posibila lezare a intereselor 

consumatorilor europeni prin vânzarea 

către aceștia de produse ilegale sau 

echipate cu componente software care au 

oferit performanțe substanțial diferite 

comparativ cu cifrele oficiale verificate în 

timpul testării de omologare; condamnă 

ferm orice fraudă comisă de către 

producătorii de automobile; 

Or. en 
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Amendamentul  29 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. consideră că, atunci când dovezile 

indicând fapte ilicite se confirmă, s-ar 

impune ca consumatorilor să le fie 

comunicate imediat căile de atac, care ar 

trebui aplicate rapid, fără ca aceste fapte 

să mai producă efecte în detrimentul 

consumatorilor; 

 

Or. en 
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Amendamentul  30 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  7a. atrage atenția asupra raportului 

Girling (privind plafoanele naționale de 

emisie pentru anumiți poluanți) (A8-

0249/2015), adoptat de Comisia pentru 

mediu la 15 iulie 2015, și în special 

asupra solicitării acesteia adresată 

Comisiei și statelor membre de a finaliza 

urgent noua normă Euro 6 pentru 

emisiile generate în condiții reale de trafic 

(RDE), propunere de regulament aflată în 

curs de examinare; 

Or. en 
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Amendamentul  31 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază necesitatea unei consolidări 

semnificative a actualului regim al UE de 

omologare de tip, inclusiv a unui control 

mai strict din partea UE, în special în ceea 

ce privește supravegherea pieței, sistemul 
de coordonare și monitorizare a 

vehiculelor vândute în Uniunea 

Europeană, competența de a solicita 

statelor membre să inițieze proceduri de 

control pe baza probelor constatate și 

capacitatea de a adopta măsuri 

corespunzătoare în cazul încălcării 

legislației UE; 

10. subliniază necesitatea unor 

îmbunătățiri ale actualului regim UE de 

omologare de tip aplicabil 

autovehiculelor, inclusiv posibilitatea 

evaluării inter pares ale respectivelor 

sisteme de testare practicate în UE; 

consideră că ar trebui analizate toate 

practicile ilegale confirmate, cu scopul de 

a contribui la elaborarea viitoarei 

legislații, pentru a preveni abuzurile în 

acest domeniu; subliniază, însă, că orice 

instrument legislativ propus nu trebuie să 

împovăreze excesiv industria auto din 

Europa; 

Or. en 



 

AM\1076936RO.doc PE570.906v01-00 } 

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 32 

Amendamentul  32 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  8a. subliniază că legislația secundară de 

punere în aplicare a procedeului de 

testare pentru măsurarea emisiilor 

generate în condiții reale de trafic (RDE) 

trebuie să fie elaborată cu maximă 

diligență și să ofere claritate autorităților 

naționale și producătorilor, lăsându-le 

timp suficient pentru a le facilita 

conformarea cu aceste cerințe la data 

intrării lor în vigoare; consideră că este 

esențial ca orice factor de conformitate 

aplicat ca măsură intermediară să fie 

limitat, iar rațiunile care stau la baza 

aplicării sale și lista modelelor ce 

beneficiază de aceste toleranțe să fie 

explicate clar și explicit consumatorilor; 

consideră că nu este în folosul 

consumatorilor o legislație care urmărește 

să stabilească standarde, dar care permite 

în aplicarea sa un nivel diferit de 

conformitate; de asemenea, își exprimă 

îngrijorarea cu privire la certitudinea 

juridică în situațiile în care factorii de 

conformitate permit niveluri diferite de 

respectare între produse; 

Or. en 
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Amendamentul  33 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că este extrem de important 

ca Comisia și toate autoritățile competente 

din statele membre să aibă dreptul să 

reevalueze procesul de omologare de tip și 

certificatele de conformitate, să solicite 

rechemarea unor vehicule sau să stopeze 

introducerea lor pe piață atunci când dețin 

probe legate de nerespectarea valorilor-

limită de emisii în UE, în conformitate cu 

Regulamentul Euro 5 și 6 sau cu orice altă 

cerință prevăzută de către regimul de 

omologare; 

12. consideră că orice revizuire ar trebui 

să aprecieze și dacă Comisia și toate 

autoritățile competente din statele membre 

ar trebui să aibă dreptul să reevalueze 

procesul de omologare de tip și 

certificatele de conformitate, să solicite 

rechemarea unor vehicule sau să stopeze 

introducerea lor pe piață atunci când dețin 

probe legate de nerespectarea valorilor-

limită de emisii în UE, în conformitate cu 

Regulamentul Euro 5 și 6 sau cu orice altă 

cerință prevăzută de către regimul de 

omologare; 

Or. en 
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Amendamentul  34 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că viitoarea revizuire a 

Directivei-cadru privind omologarea de tip 

trebuie să extindă și să precizeze cerințele 

de conformitate a producției, astfel încât să 

fie testat anual un eșantion suficient și 

reprezentativ de noi modele, alegând liniile 

de producție la întâmplare, utilizând testări 

RDE pentru a verifica conformitatea 

acestora cu valorile limită pentru poluanți 

și CO2 impuse de UE; solicită, de 

asemenea, o ameliorare a testărilor în 

condiții de circulație ale vehiculelor deja 

utilizate în trafic, inclusiv pe baza 

procedurii RDE, pentru a verifica 

conformitatea în funcționare a vehiculelor 

la kilometrajele diferite, conform cerințelor 

regulamentului; solicită ameliorarea 

supravegherii în trafic prin inspecții tehnice 

periodice, în vederea detectării și reparării 

autovehiculelor în cazul cărora se constată 

că nu respectă legislația UE; 

13. consideră că viitoarea revizuire a 

Directivei-cadru privind omologarea de tip 

trebuie să ia în considerare extinderea și 

precizarea cerințelor de conformitate a 

producției, astfel încât să fie testat anual un 

eșantion suficient și reprezentativ de noi 

modele, alegând liniile de producție la 

întâmplare, utilizând testări RDE pentru a 

verifica conformitatea acestora cu valorile 

limită pentru poluanți și CO2 impuse de 

UE; solicită, de asemenea, o ameliorare a 

testărilor în condiții de circulație ale 

vehiculelor deja utilizate în trafic, inclusiv 

pe baza procedurii RDE, pentru a verifica 

conformitatea în funcționare a vehiculelor 

la kilometrajele diferite, conform cerințelor 

regulamentului; solicită ameliorarea 

supravegherii în trafic prin inspecții tehnice 

periodice, în vederea detectării și reparării 

autovehiculelor în cazul cărora se constată 

că nu respectă legislația UE; 

Or. en 

 

 


