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Amendamentul  35 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul M a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât compania Volkswagen a 

recunoscut  că a instalat dispozitive de 

manipulare pentru cel puțin 11 milioane 

de vehicule pe motorină pe care le-a 

vândut în întreaga lume;  întrucât 

compania a anunțat că va retrage 8,5 

milioane de autovehicule VW pe motorină 

în UE, în urma deciziei Autorității 

federale germane pentru autovehicule; 

Or. en 
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Amendamentul  36 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul M b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Mb. întrucât frauda comisă de Volkswagen 

arată în mod clar punctele slabe din 

procedurile de aprobare și de control 

instituite de autoritățile europene și 

naționale; 

Or. en 



 

AM\1076939RO.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 }  

 B8-1080/2051 } RC1/Am. 37 

Amendamentul  37 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario 

Tamburrano, David Borrelli, Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul M c (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Mc. întrucât avizul de încălcare pune în 

discuție capacitatea puterilor publice de a 

reglementa industria și serviciile la nivel 

global; întrucât capacitatea de 

reglementare și supraveghere constituie 

principalul element de dispută în cadrul 

celor două acorduri comerciale majore - 

primul, Parteneriatul transatlantic pentru 

comerț și investiții (TTIP), în curs de 

negociere și al doilea, Parteneriatul 

transpacific (TPP), deja încheiat; 

Or. en 
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Amendamentul  38 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  2a. invită Comisia să permită accesul 

public CCC la studiul complet, inclusiv 

datele ascunse, cum ar fi mărcile de 

mașini, tipurile și modelele, precum și 

rezultatele la respectivele teste de măsurare 

a emisiilor; 

Or. en 
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Amendamentul  39 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  2b. solicită o investigare minuțioasă a 

rolului și a responsabilității Comisiei și a 

autorităților statelor membre, având în 

vedere că CCC al Comisiei în raportul său 

din 2013 adusese deja în atenție  

manipularea emisiilor vehiculelor și 

posibila utilizare a dispozitivelor de 

manipulare ; 

Or. en 
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Amendamentul  40 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 c (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  2c. invită Comisia să investigheze, în regim 

de urgență, frauda în măsurarea emisiilor 

comisă de Volkswagen și să extindă 

această investigație la toți producătorii de 

autovehicule; 

Or. en 
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Amendamentul  41 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. invită, prin urmare, Comisia să creeze 

o autoritate independentă a UE pentru 

omologarea de tip și să împuternicească 

una dintre agențiile europene existente, 

care e deja implicată în controlul și 

activitățile de monitorizare în sectoarele 

legate de transport, să supravegheze 

autoritățile naționale de control, să facă 

investigații independente, să verifice 

conformitatea testelor cu standardele UE 

și să lanseze proceduri de control pe bază 

de alerte publice; 

Or. en 
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Amendamentul  42 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3b. solicită ca, în cazul în care se identifică 

autovehicule dotate cu dispozitive de 

manipulare, autoritățile statelor membre 

să le impună producătorilor să ramburseze 

orice subvenții, beneficii fiscale sau alte 

stimulente fiscale primite pe baza 

performanței de mediu declarate; 

Or. en 
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Amendamentul  43 

Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  4a. invită Comisia să consolideze 

implementarea strategiei UE pentru 

sisteme sustenabile care permit o utilizare 

eficientă a resurselor pentru transportul 

rutier și alte moduri de transport, 

renunțând treptat la sistemul actual bazat 

pe combustibili fosili și folosind noi 

tehnologii și surse de energie, cum ar fi 

hidrogenul, electricitatea și aerul 

comprimat;  

Or. en 
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Amendamentul  44 

Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  6a. regretă foarte mult că prin 

înşelătoriile câtorva persoane, s-au 

produs daune majore în industria 

europeană şi în sistemele europene de 

certificare, testare și etichetare; remarcă 

faptul că întregul sistem, și în special 

instituțiile și autoritățile responsabile cu 

supravegherea sa, nu au reușit să 

reacţioneze în mod proactiv la dovezile 

științifice din ce în ce mai numeroase 

vizând frauda acumulată pe parcursul 

mai multor ani; își exprimă speranța că 

inițiativele sistemice orientate spre viitor 

vor trage învăţămintele corespunzătoare 

din acest caz major; observă că, în urma 

egoismului autocentrat al unor actori 

industriali majori, încrederea societății în 

capacitatea acestora de a se 

autoreglementa a atins un nivel minim 

istoric; 

Or. en 
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Amendamentul  45 

Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei să se asigure că 

informațiile furnizate consumatorilor în 

temeiul Directivei 1999/94/CE privind 

etichetarea autovehiculelor– sunt exacte, 

relevante și comparabile; consideră că 

etichetele ar trebui să se bazeze pe valorile 

emisiilor și pe eficiența consumului de 

combustibil corespunzătoare condițiilor 

reale de trafic; 

 

18. solicită revizuirea Directivei 

1999/94/CE privind etichetarea 

autovehiculelor, pentru a  îmbunătăți 

acuratețea, relevanța și comparabilitatea 

informațiilor oferite consumatorilor, 

inclusiv obligația statelor membre de a 

asigura prezentarea costurilor estimate de 

funcționare pentru vehicule diferite;  

consideră că etichetele ar trebui să se 

bazeze pe valorile emisiilor și ale 

consumului de combustibile, precum şi pe 

eficiența consumului de combustibil 

corespunzătoare condițiilor de trafic  din 

lumea reală; 

Or. en 

 

 


