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B8-1076/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o meraní emisií v automobilovom priemysle
(2015/2865(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na otázku pre Komisiu o meraní emisií v automobilovom priemysle (O-
000xxx/2015 – B8-0764/2015),

– so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v nariadení Euro 5 a Euro 6 o emisných limitoch pre osobné vozidlá (nariadenie 
(ES) č. 715/2007) sa od výrobcov požaduje, aby vybavili vozidlá tak, aby spĺňali 
emisné požiadavky „pri bežnom používaní “ (článok 5 ods. 1) a výslovne sa zakazuje 
používanie rušiacich zariadení (článok 5 ods. 2), ktoré sa definujú ako „konštrukčný 
prvok, ktorý sníma teplotu, rýchlosť vozidla, otáčky motora (RPM), zaradený 
prevodový stupeň, podtlak v sacom potrubí alebo akýkoľvek iný parameter na účely 
aktivácie, modulácie, zdržania alebo deaktivácie činnosti ktorejkoľvek časti systému 
regulácie emisií, ktorá znižuje účinnosť systému regulácie emisií za podmienok, ktoré 
sa môžu odôvodnene očakávať pri bežnej prevádzke a používaní vozidla“; keďže 
nariadenie (ES) č. 715/2007 tiež obsahuje výslovnú výzvu Komisii, aby zaviedla testy 
a prijala opatrenia týkajúce sa používania rušiacich zariadení; keďže podvody v tejto 
súvislosti musia riešiť orgány činné v trestnom konaní a dozorné úrady, pričom musí 
byť zabezpečená úplná transparentnosť vyšetrovacieho procesu;

B. keďže spravodlivá hospodárska súťaž, a to aj medzi výrobcami áut, znamená, že 
zákazník môže pri výbere produktu vychádzať zo skutočnosti, že mu budú poskytnuté 
komplexné a neskreslené technické parametre;

C. keďže v porovnaní s inými hospodárskymi odvetviami má automobilový priemysel 
vedúce postavenie v oblasti inovácií a najväčší podiel investícií na výskume a vývoji; 
keďže automobilový priemysel patrí medzi hlavných zamestnávateľov v Únii 
a poskytuje relatívne isté, vysokokvalifikované, dobre platené a produktívne pracovné 
miesta; keďže automobilový priemysel výrazne prispieva k hospodárskej obnove 
Európy;

D. keďže v dodávateľskom odvetví automobilového priemyslu prevládajú malé a stredné 
podniky, ktoré sa na výskume a vývoji pre tento priemysel podieľajú 50 percentami; 
keďže za ekonomickou silou mnohých regiónov v južnej, strednej a východnej Európe 
stojí automobilový priemysel a dodávateľské odvetvie automobilového priemyslu;

E. keďže aktuálny incident sa musí prešetriť a objasniť, pričom treba jasne stanoviť, že na 
zodpovednosť sa budú brať iba zodpovední jednotlivci; treba sa vyhnúť tomu, aby sa 
s nedôverou hľadelo na tisícky zamestnancov a ich rodiny a vyvodzovala sa u nich 
zodpovednosť za chyby niekoľkých jednotlivcov;

F. keďže limitná hodnota podľa normy Euro 5 pre emisie NOx z dieselových vozidiel je 
180 mg/km a uplatňuje sa na vozidlá, ktoré boli typovo schválené medzi 1. septembrom 
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2009 a 1. septembrom 2014, a na všetky vozidlá predané v období od 1. januára 2011 
do 1. septembra 2015 a keďže zodpovedajúca hodnota podľa normy Euro 6 je 
80 mg/km a uplatňuje sa na nové typy od 1. septembra 2014 a na všetky vozidlá 
predané od 1. septembra 2015;

G. keďže z analýzy Spoločného výskumného centra Komisie z roku 2011 vyplynul záver, 
že emisie NOx z dieselových vozidiel, ktoré sa merali pomocou prenosného systému 
merania emisií (PEMS), výrazne prekročili príslušné emisné limity noriem Euro 3-5, 
pričom ich rozmedzie dosahovalo 2- až 4-násobok priemerných emisií NOx na celú 
testovaciu trasu a až 14-násobok v prípade jednotlivých testovacích okien; keďže 
v analýze rady ICCT z októbra 2014 sa uvádza, že skutočné cestné emisie NOx 
testovaných vozidiel na naftový pohon sú v priemere približne sedemkrát vyššie než 
limity stanovené normou Euro 6;

H. keďže testy zhody výroby a zhody v prevádzke nepodliehajú spoločným normám na 
úrovni EÚ; keďže neexistuje žiadna požiadavka, aby sa Komisii, schvaľovacím úradom 
iných členských štátov alebo ďalším zainteresovaným stranám zverejňovali informácie 
o akýchkoľvek testoch, ktoré vykonáva príslušný schvaľovací úrad, a o ich výsledkoch;

I. keďže v rámci súčasného systému typového schvaľovania EÚ nie je možné, aby 
Komisia či orgány iných členských štátov opätovne posúdili typové schválenia vozidiel 
alebo ich osvedčenia o zhode, stiahli vozidlá z trhu alebo zastavili ich uvádzanie na trh, 
ak ich typové schválenie vykonal iný členský štát; keďže výrobcovia vozidiel si môžu 
vybrať ktorýkoľvek schvaľovací úrad v EÚ; keďže na testovaciu činnosť schvaľovacích 
úradov nikto nedohliada;

J. keďže Komisia momentálne skúma rámec typového schvaľovania; keďže toto 
preskúmanie má mimoriadny význam z hľadiska znovunastolenia dôvery spotrebiteľov 
v testy emisií a spotreby paliva;

K. keďže podľa smernice o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na 
spotrebný tovar (smernica 1999/44/ES) majú spotrebitelia po kúpe výrobku právo na 
minimálne dvojročnú záručnú lehotu a keďže predávajúci je povinný dodať 
spotrebiteľovi tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou; keďže v prípade nesúladu má 
spotrebiteľ právo na bezplatnú opravu alebo náhradu, prípadne na zníženie ceny;

L. keďže v smernici o právach spotrebiteľov (2011/83/EÚ) sa stanovuje povinnosť 
poskytnúť informácie o hlavných vlastnostiach výrobku pred uzatvorením zmluvy 
v prevádzkových priestoroch, mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku a od 
členských štátov sa vyžaduje, aby zaviedli pravidlá pre účinné, primerané a odradzujúce 
sankcie v prípade neplnenia ustanovení smernice;

M. keďže v smernici o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES) sa osobitne zakazuje 
každá praktika, ktorá „podstatne narušuje alebo je spôsobilá podstatne narušiť 
ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa 
dostane alebo ktorému je adresovaná“, ustanovuje sa, že medzi obchodné praktiky, 
ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, patrí „tvrdenie, že obchodník 
(vrátane jeho obchodných praktík) alebo produkt bol schválený, potvrdený alebo 
povolený orgánom verejnej moci alebo súkromným subjektom, pričom tomu tak nie je, 
alebo takéto tvrdenie bez toho, že by produkt spĺňal podmienky schválenia, potvrdenia 
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alebo povolenia“, a požaduje sa, aby členské štáty prijali účinné, primerané a 
odradzujúce sankcie;

N. keďže podľa Komisie tuhé častice a koncentrácie ozónu každoročne zodpovedajú za 
vyše 400 000 predčasných úmrtí v EÚ, pričom celkové zdravotné náklady súvisiace so 
znečistením vzduchu v EÚ sa pohybujú v rozmedzí 330 až 940 mld. EUR ročne;

O. keďže znečistenie vzduchu naďalej veľkou mierou prispieva k rakovine pľúc, 
respiračným a kardiovaskulárnym ochoreniam v Európe a zároveň poškodzuje 
ekosystémy prostredníctvom nadmerného znečistenia dusíkom (eutrofizácie) a kyslého 
dažďa;

P. keďže až tretina mestského obyvateľstva v EÚ je naďalej vystavená úrovniam 
znečistenia, ktoré sú nad hraničnými alebo cieľovými hodnotami stanovenými EÚ; 
keďže doprava je naďalej hlavným faktorom podieľajúcim sa na slabej kvalite ovzdušia 
a súvisiacich vplyvoch na zdravie;

Q. keďže koncentrácie oxidov dusíka (NOx) v Európe pravidelne prekračujú normy pre 
kvalitu ovzdušia a keďže šesť členských štátov nedodržalo národné emisné stropy NOx, 
stanovené v roku 2010;

R. keďže súčasný systém kontroly emisií NOx z osobných vozidiel na naftový pohon sa 
opiera o tri hlavné technológie: úpravu spaľovacieho priestoru spolu s recirkuláciou 
výfukových plynov (EGR), absorbéry NOx vznikajúcich pri chudobnej zmesi 
(zachytávač NOx vznikajúcich pri chudobnej zmesi, alebo LNT) a selektívnu 
katalytickú redukciu (SCR);

S. keďže rozpor medzi testovými výsledkami a výkonom vozidiel za bežnej prevádzky sa 
netýka iba NOx, ale aj ďalších znečisťujúcich látok a CO2; keďže, ako uviedla rada 
ICCT v septembri 2015, rozdiel medzi oficiálnymi a skutočnými emisiami CO2 
z osobných vozidiel v Európe v roku 2014 predstavoval 40 %;

T. keďže prechod na celosvetovo harmonizované skúšobné postupy pre ľahké vozidlá 
(WLTP) v EÚ si vyžaduje, aby výrobcovia upravili platné ciele priemerných emisií CO2 
pre vozidlá v súlade s novými skúšobnými postupmi;

1. víta skutočnosť, že viacero európskych aj iných krajín začalo vyšetrovania v súvislosti s 
manipuláciou výsledkov testovania emisií vozidiel; okrem toho podporuje výzvu 
Komisie, aby vnútroštátne dozorné úrady prikročili k rozsiahlym kontrolám celej škály 
značiek a modelov vozidiel; domnieva sa, že toto vyšetrovanie by sa malo uskutočniť 
pod dohľadom Komisie a na základe údajov o vozidlách na trhu, ktoré zozbierajú 
a predložia schvaľovacie úrady členských štátov, a s využitím jazdných testov 
v reálnych podmienkach; trvá na tom, že takéto vyšetrovanie treba viesť úplne 
transparentne, pričom verejnosť musí mať úplný prístup k údajom;

2. pripomína, že vozidlá na naftový pohon majú nižšie emisie CO2 na kilometer než 
porovnateľné vozidlá na benzínový pohon a že sú dôležitým prostriedkom, ktorý 
výrobcom umožňuje dosiahnuť priemernú cieľovú hodnotu emisií CO2 pre vozidlá; 
pripomína, že aj naďalej budú zásadne prispievať k plneniu cieľov na obdobie po roku 
2021, zdôrazňuje však, že výrobcovia musia využívať dostupné čisté technológie na 
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zníženie NOx, PM a iných znečisťujúcich látok;

3. pripomína, že európske dodávateľské odvetvie automobilového priemyslu je svetovým 
lídrom vo vývoji dieselovej technológie, ktorá je spojením palivovej účinnosti a nízkych 
emisií CO2, a zdôrazňuje, že toto vedúce postavenie v oblasti technológií treba 
podporovať aj do budúcnosti;

4. zdôrazňuje význam Deßovej správy o znížení emisií znečisťujúcich látok z cestných 
vozidiel, ktorú prijal 23. septembra 2015 Výbor Európskeho parlamentu pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v pomere 66 hlasov proti 2 hlasom, a 
najmä to, že Komisia bola v tejto správe požiadaná, aby zaviedla „emisnú skúšku pri 
skutočných podmienkach jazdy pre všetky vozidlá, ktoré boli typovo schválené alebo 
registrované od roku 2015, s cieľom zabezpečiť účinnosť systémov regulovania emisií a 
umožniť, aby vozidlo bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími 
opatreniami, pričom faktor súladu odráža len možné tolerancie postupu merania emisií 
zavedeného do roku 2017“; naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby na tomto základe 
urýchlene dosiahli dohodu o rámci pre testy emisií v skutočných jazdných 
podmienkach, a žiada o urýchlené prijatie tohto postupu v rámci komitológie po 
dosiahnutí dohody o tomto legislatívnom návrhu;

5. zdôrazňuje, že je potrebné podstatne posilniť súčasný systém typového schvaľovania 
EÚ vrátane lepšieho dohľadu EÚ, najmä pokiaľ ide o dohľad nad trhom, koordináciu 
a prijímanie nadväzných opatrení pre vozidlá predávané v Únii; vyzýva Komisiu, aby 
pretvorila súčasný systém typového schvaľovania s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky v celej EÚ, zaručiť nezávislú kontrolu typových schvaľovaní a osvedčení, 
ktoré vydávajú príslušné vnútroštátne úrady, a ich prípadné opätovné posúdenie 
Komisiou, ako aj účinné presadzovanie právnych úprav EÚ a nápravu nedostatkov 
vykonávacích opatrení, a to bez zvýšenia administratívnej záťaže;

6. víta snahy Komisie vypracovať emisné testy v skutočných jazdných podmienkach, 
žiada o zrýchlenie úsilia v tomto smere a dohodu o ambicióznom faktore flexibility, aby 
tak bolo možné zaviesť uvedené testy; pripomína však, že táto flexibilita nebude slúžiť 
na zmenu podstaty existujúcich úprav; požaduje urýchlené prepracovanie 
homologizačného postupu, aby sa tak dosiahla jeho reprezentatívnosť a znížila sa 
neodôvodnená flexibilita, napríklad testovanie pri maximálnych teplotách alebo 
testovanie pneumatík pri vysokom tlaku; žiada, aby sa urýchlene začal zavádzať 
celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá (WLTP), vyvinutý pod 
záštitou Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN);

7. považuje za nanajvýš dôležité, aby Komisia a všetky príslušné úrady členských štátov 
mali právo opätovne posúdiť typové schválenie alebo osvedčenia o zhode a požadovať 
stiahnutie vozidiel z trhu alebo zastavenie ich uvádzania na trh, ak majú dôkazy 
o nedodržaní limitných emisných hodnôt EÚ podľa nariadenia o normách Euro 5 a 6 
alebo podľa inej požiadavky, stanovenej v rámci systému typového schvaľovania;

8. domnieva sa, že v rámci blížiaceho sa preskúmania rámcovej smernice o typovom 
schválení sa musia rozšíriť a spresniť požiadavky na zhodu výroby, aby sa tak 
zabezpečilo každoročné testovanie dostatočnej, reprezentatívnej vzorky nových 
modelov, ktoré budú náhodne vybrané vo výrobných linkách, prostredníctvom testov 
emisií v skutočných jazdných podmienkach s cieľom skontrolovať ich súlad s limitnými 
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hodnotami EÚ pre znečisťujúce látky; ďalej žiada o zlepšenie testovania vozidiel, ktoré 
sú už v prevádzke na pozemných komunikáciách, a to aj na základe postupu testov 
emisií v skutočných jazdných podmienkach, s cieľom overiť prevádzkovú zhodu 
vozidiel s rôznym stavom najazdených kilometrov, ako sa stanovuje v nariadení; žiada, 
aby sa prostredníctvom pravidelných technických kontrol zlepšil dohľad v cestnej 
premávke s cieľom identifikovať a opraviť vozidlá, ktoré porušujú právne predpisy EÚ;

9. zdôrazňuje, že spotrebitelia musia mať možnosť jednoducho uplatňovať svoje práva, 
ako je stanovené v smerniciach 1999/44/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ; žiada členské 
štáty a ich príslušné orgány, aby spotrebiteľom, ktorí sa chcú informovať o svojich 
právach, poskytli jasné poradenstvo; ďalej žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili dodržiavanie týchto práv;

10. žiada o preskúmanie smernice EÚ o označovaní automobilov 1999/94/ES s cieľom 
zvýšiť presnosť informácií poskytovaných spotrebiteľom; domnieva sa, že označovanie 
by malo vychádzať z emisných hodnôt získaných na základe testov emisií v skutočných 
jazdných podmienkach; zdôrazňuje potrebu chrániť verejné zdravie a zabezpečiť 
dodržiavanie práv spotrebiteľov;

11. vyzýva Komisiu, ktorá je zodpovedná za hospodársku súťaž na vnútornom trhu EÚ, aby 
v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými úradmi zabezpečila rovnaké podmienky pre 
účastníkov hospodárskej súťaže v prospech trhu; zdôrazňuje, že až tretina mestského 
obyvateľstva v EÚ je stále vystavená úrovniam znečistenia, ktoré sú nad limitnými 
alebo cieľovými hodnotami stanovenými EÚ; pripomínam že doprava je naďalej 
hlavným faktorom podieľajúcim sa na slabej kvalite ovzdušia a súvisiacich zdravotných 
problémoch; zdôrazňuje, že budúce právne predpisy pre emisné ciele musia odstrániť 
pretrvávajúce problémy s kvalitou ovzdušia v EÚ a že k tomuto cieľu zlepšenia kvality 
ovzdušia musia prispieť právne predpisy pre emisie v skutočných jazdných 
podmienkach, čo umožní samosprávam, ktoré už v súčasnosti čelia výzvam v tomto 
smere, plniť povinnosti stanovené v smernici o kvalite ovzdušia; zdôrazňuje potrebu 
znovunastolenia dôvery európskych občanov v automobilový priemysel EÚ; zdôrazňuje 
svoju solidárnosť nielen so zamestnancami výrobcov, ale aj s dodávateľmi 
a pracovníkmi celého dodávateľského reťazca automobilového priemyslu, ktorí sa 
nevinne ocitli pred obrovskými výzvami spôsobenými podvodným konaním niektorých 
manažérov dotknutých výrobcov; pripomína potrebu úplne a dôkladne transponovať 
a vykonávať európske predpisy pre fungovanie vnútorného trhu vo všetkých členských 
štátoch a okrem toho vyzýva európske a vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, aby 
razantne prešetrili všetky údajné podvody;

12. požaduje urýchlenú dohodu o korelácii WLTP pre priemerné cieľové hodnoty emisií 
CO2 pre vozidlá, so zreteľom na zásadu porovnateľnej prísnosti, ale bez zohľadnenia 
nespravodlivej flexibility súčasného postupu testovania, aby sa tak neoslabil cieľ na rok 
2021;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


