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Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w
sektorze motoryzacyjnym
Od marca 2016 r. komisja śledcza Parlamentu Europejskiego ds. pomiarów emisji w sektorze
motoryzacyjnym bada zarzuty naruszenia i niewłaściwego administrowania w odniesieniu do
pomiarów emisji pojazdów. W dniu 13 lipca 2016 r. przyjęła ona sprawozdanie wstępne, które ma
być omawiane na posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2016 r.

Kontekst
Dnia 18 września 2015 r. Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych doniosła, że firma Volkswagen
instalowała w niektórych pojazdach z silnikami wysokoprężnymi nielegalne oprogramowanie w celu
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza podczas oficjalnych testów samochodów. W
konsekwencji wobec firmy tej podjęto szereg czynności prawnych. Producent samochodów zgodził się
zapłacić władzom USA i właścicielom samochodów z silnikami Diesla 15,3 mld USD (13,8 mld EUR) w celu
zaspokojenia roszczeń w USA. W Europie nie osiągnięto żadnego porozumienia tego rodzaju.
Wiele krajów na całym świecie wszczęło dochodzenia pozwalające stwierdzić, czy producenci samochodów
przestrzegają limitów emisji pojazdów na drodze w odróżnieniu od warunków testowych. Dochodzenia
wykazały, że większość producentów wyłącza lub redukuje działanie technologii kontroli emisji w
temperaturach i warunkach odmiennych od testów laboratoryjnych.
W październiku 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie pomiarów emisji w sektorze
motoryzacyjnym, zaś w dniu 17 grudnia 2015 r. postanowił powołać 45-osobową komisję śledczą ds.
pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (EMIS).

Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (EMIS)
Celem komisji EMIS, pod przewodnictwem Kathleen Van Brempt (S&D, Belgia), jest zbadanie zarzutów
naruszeń i niewłaściwego administrowania w związku z pomiarami emisji w sektorze motoryzacyjnym.
Zgodnie z jej 12-miesięcznym mandatem dochodzenie ma się koncentrować na przestrzeganiu przez Komisję
i władze państw członkowskich obowiązków nałożonych przez rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie
homologacji typu pojazdów silnikowych. Bada ona również, czy Komisja i państwa członkowskie były w
posiadaniu dowodów stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania.
Od momentu rozpoczęcia prac w dniu 2 marca 2016 r. komisja zorganizowała wysłuchania z udziałem
ekspertów z instytutów badawczych i organizacji pozarządowych, przedstawicieli branży i Komisji
Europejskiej. W najbliższych miesiącach będzie kontynuować wysłuchania byłych i obecnych komisarzy ds.
przemysłu i środowiska, władz USA i państw członkowskich. Plan prac komisji obejmuje również dwie misje
rozpoznawcze, wnioski o różnorakie analizy i dokumenty, kwestionariusze oraz apel o dostarczanie
informacji. Zgodnie z mandatem komisja powinna przyjąć sprawozdanie wstępne w terminie sześciu
miesięcy oraz sprawozdanie końcowe w terminie dwunastu miesięcy od rozpoczęcia prac.

Sprawozdanie wstępne
W dniu 13 lipca 2016 r. komisja EMIS przyjęła jednogłośnie sprawozdanie wstępne z dochodzenia
(sprawozdawcy: Pablo Zalba Bidegain (PPE, Hiszpania) i Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holandia).
Sprawozdanie wstępne ma charakter faktyczny i metodologiczny, a jego celem jest przedstawienie w zarysie
programu prac komisji EMIS. Ponieważ dochodzenie jest w toku, w sprawozdaniu nie wyciąga się żadnych
wniosków. Wyraża się w nim jednak dość krytyczny stosunek do Komisji Europejskiej, wzywając ją do
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udzielenia komisji EMIS „wszelkiej możliwej pomocy technicznej i politycznej, w szczególności dzięki
sprawniejszemu dostarczaniu wymaganej dokumentacji”.
Sprawozdanie wstępne uzupełnia uzasadnienie, w którym zawarto krótki przegląd działalności komisji.
Debata i głosowanie na sesji plenarnej są zaplanowane na wrzesień 2016 r.
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