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B8-1076/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju
(2015/2865(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (O-
000xxx/2015 – B8 0764/2015),

– ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A. ker morajo proizvajalci na podlagi uredbe o standardih Euro 5 in Euro 6 (Uredba (ES) 
št. 715/2007) zagotoviti, da vozila med normalno uporabo (člen 5(1)) izpolnjujejo 
zahteve v zvezi z emisijami, poleg tega uredba vsebuje izrecno prepoved uporabe 
odklopnih naprav (člen 5(2)), opredeljenih kot vsak del vozila, ki zaznava temperaturo, 
hitrost vozila, vrtilno frekvenco motorja, uporabljeno prestavo, podtlak v polnilnem 
zbiralniku ali kateri koli drug parameter z namenom aktiviranja, prilagajanja, zakasnitve 
ali prekinitve delovanja katerega koli dela sistema za uravnavanje emisij, ki zmanjšuje 
učinkovitost sistema za uravnavanje emisij pod pogoji, pričakovanimi pri normalnem 
delovanju vozila in pri normalni uporabi; ker je v Uredbi (ES) št. 715/2007 Komisija 
tudi izrecno pozvana, da uvede preskuse in sprejme ukrepe v zvezi z uporabo odklopnih 
mehanizmov; ker morajo organi pregona in nadzorni organi obravnavati kršitve v zvezi 
s tem, pri čemer je treba zagotoviti popolnoma pregledne preiskovalne postopke;

B. ker poštena konkurenca, tudi med proizvajalci avtomobilov, pomeni, da se lahko 
potrošnik odloča na podlagi navedenih celovitih in nepristranskih tehničnih lastnosti;

C. ker je avtomobilski sektor vodilni na področju inovacij in v primerjavi z drugimi 
gospodarskimi sektorji prispeva največji delež naložb v raziskave in razvoj; ker je 
avtomobilski sektor eden glavnih delodajalcev v Uniji, saj zagotavlja razmeroma 
zanesljiva, visokokvalificirana in dobro plačna produktivna delovna mesta; ker bistveno 
prispeva k oživitvi evropskega gospodarstva;

D. ker v proizvodnji avtomobilske opreme prevladujejo mala in srednja podjetja ter 
prispevajo 50 % v raziskave in razvoj tega sektorja; ker gospodarski potencial številnih 
regij v južni, osrednji in vzhodni Evropi izhaja iz avtomobilske industrije in proizvodnje 
avtomobilske opreme;

E. ker je treba sedanji incident preiskati in pojasniti, pri čemer mora biti jasno, da bodo za 
to odgovarjali le tisti posamezniki, ki so za to odgovorni; tisoče zaposlenih in njihove 
družine namreč ne bi smeli obravnavati z nezaupanjem in jih kriviti za napake, ki jih je 
storilo le nekaj izbrancev;

F. ker je mejna vrednost emisij dušikovih oksidov (NOx) za dizelska vozila standarda 
Euro 5 180 mg/km ter velja za vozila, homologirana v obdobju od 1. septembra 2009 do 
1. septembra 2014, in vsa vozila, prodana v obdobju od 1. januarja 2011 do 1. 
septembra 2015; ker je mejna vrednost pri standardu Euro 6 80 mg/km in velja za vse 
nove tipe vozil od 1. septembra 2014 in za vsa vozila, prodana od 1. septembra 2015 
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dalje;

G. ker je Skupni raziskovalni center Komisije v analizi 2011 ugotovil, da emisije dušikovih 
oksidov dizelskih vozil, izmerjene s prenosnim sistemom za merjenje emisij (PEMS), 
bistveno presegajo posamezne omejitve standardov Euro 3 do Euro 5 za emisije, in sicer 
so emisije dušikovih oksidov na celotni testni progi v povprečju dva do štirikrat večje, v 
posameznem testnem oknu pa tudi do 14-krat večje; ker analiza Mednarodnega sveta za 
čisti prevoz iz oktobra 2014 kaže, da so emisije dušikovih oksidov, izmerjene v 
preizkušenih dizelskih vozilih med vožnjo, v povprečju približno sedemkrat višje od 
mejnih vrednosti, ki jih določa standard Euro 6;

H. ker se za preskuse skladnosti proizvodnje in skladnosti med uporabo ne uporabljajo 
skupni standardi na ravni EU; ker informacij o morebitnih preskusih, ki jih opravijo 
pristojni homologacijski organi, ali rezultatov teh preskusov ni treba razkriti Komisiji, 
homologacijskim organom drugih držav članic ali drugim zainteresiranim stranem;

I. ker sedanja ureditev homologacij v EU Komisiji ali drugim organom držav članic ne 
dopušča, da ponovno presojajo o homologacijah ali potrdilih o skladnosti vozil, da 
vpokličejo vozila ali prekinejo njihovo dajanje na trg, če so bila homologirana v drugi 
državi članici; ker lahko proizvajalci vozil izberejo kateri koli organ za preskušanje v 
EU; ker ni nadzora nad preskušanjem, ki ga izvajajo homologacijski organi;

J. ker je Komisija sredi postopka revizije okvira za homologacijo; ker je ta revizija nadvse 
pomembna, da se povrne zaupanje potrošnikov v preskuse v zvezi z emisijami in porabo 
goriva;

K. ker imajo potrošniki v skladu z direktivo o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega 
blaga in z njim povezanih garancij (Direktiva 1999/44/ES) pravico do najmanj dveletne 
garancije po nakupu proizvoda in ker mora prodajalec potrošniku dobaviti blago, ki je 
skladno s prodajno pogodbo; ker je v primeru, da blago ni skladno s pogodbo, potrošnik 
upravičen do brezplačnega popravila ali zamenjave oziroma znižanja cene;

L. ker je treba v skladu z direktivo o pravicah potrošnikov (Direktiva 2011/83/EU) pred 
sklenitvijo pogodbe v poslovnih prostorih ali zunaj poslovnih prostorov oziroma na 
daljavo zagotoviti informacije v zvezi z glavnimi značilnostmi proizvoda, države 
članice pa morajo določiti pravila o učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kaznih, če 
se določbe te direktive ne izpolnjujejo;

M. ker direktiva o nepoštenih poslovnih praksah (Direktiva 2005/29/ES) zlasti prepoveduje 
vsako prakso, ki v zvezi z izdelkom bistveno izkrivlja ali bi lahko izkrivljala 
ekonomsko obnašanje povprečnega potrošnika, ki ga izdelek doseže ali je nanj 
usmerjen, in določa, da poslovne prakse, ki se v vseh okoliščinah štejejo za nepoštene, 
vključujejo trditve, da je bil trgovec (vključno z njegovimi poslovnimi praksami) ali 
izdelek potrjen, odobren ali dovoljen s strani javnega ali zasebnega organa, čeprav to ni 
res, ali zatrjevanje tega brez upoštevanja pogojev potrditve, odobritve ali dovoljenja, 
poleg tega morajo države članice na podlagi te direktive sprejeti učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne kazni;

N. ker je po podatkih Komisije zaradi koncentracije delcev in ozona vsako leto v EU 
400.000 primerov prezgodnje smrti, skupni zdravstveni stroški zaradi onesnaženosti 
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zraka v EU pa znašajo od 330 do 940 milijard EUR letno;

O. ker je zaradi onesnaženosti zraka v Evropi še vedno preveč pljučnega raka, bolezni dihal 
ter bolezni srca in ožilja, ekosistemi pa so zaradi čezmernega onesnaženja z dušikom 
(evtrofikacija) in kislega dežja porušeni;

P. ker je tretjina mestnega prebivalstva EU še vedno izpostavljena onesnaženosti, pri kateri 
so mejne ali ciljne vrednosti, določene na ravni EU, presežene; ker promet najbolj 
prispeva k slabi kakovosti zraka v mestih in s tem povezanim zdravstvenim posledicam;

Q. ker koncentracija dušikovih oksidov v Evropi redno presega standarde kakovosti zraka 
in ker v šestih državah članicah niso bili doseženi cilji o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij dušikovih oksidov iz leta 2010;

R. ker sedanji sistemi za uravnavanje emisij dušikovih oksidov iz dizelskih osebnih vozil 
temeljijo na treh glavnih tehnologijah: prilagoditvi notranjosti motorja z vračanjem 
izpušnih plinov (EGR), varčnih lovilnikih dušikovih oksidov (LNT) in selektivni 
katalitični redukciji (SCR);

S. ker razhajanja med rezultati preskusov in delovanjem vozil med normalno uporabo niso 
omejena na dušikove okside, temveč zajemajo tudi druga onesnaževala in ogljikov 
dioksid; ker je bila leta 2014 po podatkih Mednarodnega sveta za čisti prevoz 
(september 2015) 40-odstotna vrzel med uradnimi in dejanskimi emisijami ogljikovega 
dioksida iz osebnih avtomobilov v Evropi;

T. ker je treba v EU cilje povprečnih emisij ogljikovega dioksida iz voznega parka, ki 
veljajo za proizvajalce, zaradi prehoda na globalno harmonizirane preskusne postopke 
za lahka vozila prilagoditi novim preskusom;

1. pozdravlja dejstvo, da je več evropskih, pa tudi drugih držav začelo preiskovati 
manipulacije rezultatov pri preskusih emisij za vozila; poleg tega podpira Komisijo, ki 
je nacionalne nadzorne organe pozvala, naj opravijo obsežne preglede različnih znamk 
in modelov vozil; meni, da bi morala tako preiskavo nadzirati Komisija, izvesti pa bi jo 
bilo treba na podlagi podatkov, ki bi jih zbrali in predložili nacionalni homologacijski 
organi držav članic za vozila na trgu, in sicer s preskusi dejanske vožnje; vztraja, da je 
treba tako preiskavo opraviti popolnoma pregledno in s polnim dostopom javnosti do 
podatkov;

2. opozarja, da se pri dizelskih avtomobilih sprosti manj emisij ogljikovega dioksida na 
kilometer kot pri enakovrednih vozilih na bencinski pogon ter da so ti avtomobili za 
proizvajalce pomembni, saj jim omogočajo, da do leta 2021 dosežejo cilj EU v zvezi s 
povprečnimi emisijami ogljikovega dioksida za vozni park; želi spomniti, da bodo ti 
avtomobili tudi bistveno pripomogli k doseganju ciljev po letu 2021, a poudarja, da 
bodo morali proizvajalci uporabiti razpoložljivo čisto tehnologijo za zmanjšanje emisij 
dušikovih oksidov, delcev in drugih onesnaževal;

3. opozarja, da so evropski avtomobilski dobavitelji v svetovnem merilu vodilni na 
področju razvoja dizelske tehnologije, ki združuje učinkovito porabo goriva z nizkimi 
količinami emisij ogljikovega dioksida, in poudarja, da je treba ta vodilni položaj v 
prihodnje podpirati;
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4. poudarja pomen aktualnega Dessovega poročila o zmanjšanju emisij onesnaževal iz 
cestnih vozil, ki ga je Odbor Evropskega parlamenta za okolje 23. septembra 2015 
sprejel s 66 glasovi za in dvema proti, zlasti zahtevo, naj Komisija za vsa homologirana 
ali po letu 2015 registrirana vozila uvede preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo, in tako zagotovi učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij, da bodo vozila 
skladna s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi, do leta 2017 pa naj uvede faktor 
skladnosti, ki bo odražal le dovoljeno odstopanje pri postopku za merjenje emisij; 
poziva Svet in Komisijo, naj se na tej podlagi hitro dogovorita o okviru za preskus 
dejanskih emisij, ki nastanejo med vožnjo (RDE), po doseženem dogovoru o 
zakonodajnem predlogu pa poziva k hitremu sprejetju postopka v okviru komitologije;

5. poudarja, da je treba bistveno okrepiti veljavni sistem homologacij v EU, tudi z več 
nadzora EU, zlasti glede nadzora trga, usklajevanja in spremljanja vozil, ki se prodajajo 
v Uniji; poziva Komisijo, naj veljavno ureditev homologacij preoblikuje, tako da se 
povsod v EU zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in se omogoči neodvisno preverjanje 
homologacij in potrdil nacionalnih pristojnih organov in po možnosti njihova ponovna 
presoja, ki jo opravi Komisija, pa tudi dejansko uveljavljanje izvajanja uredb EU in 
odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju izvedbenih ukrepov, ne da bi se pri tem povečale 
upravne obremenitve;

6. pozdravlja, da si Komisija prizadeva razviti preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo, in poziva k pospešenemu delu na tem področju in k dogovoru o ambicioznem 
faktorju prožnosti, da bo mogoče uvesti te preskuse; vendar opozarja, da se ta prožnost 
ne bo uporabila za spremembo vsebine veljavne uredbe; poziva k hitri reviziji 
homologacijskega postopka, da bo ta reprezentativen in se bo zmanjšala neupravičena 
prožnost, kot je na primer preskušanje pri maksimalnih temperaturah ali preskušanje 
pnevmatik pod visokim pritiskom; poziva k hitri uvedbi globalno harmoniziranega 
preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP), ki je bil razvit v okviru Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE);

7. meni, da je nadvse pomembno, da imajo Komisija in vsi pristojni organi držav članic 
pravico, da ponovno presojajo o homologaciji in potrdilih o skladnosti, zahtevajo 
odpoklic in zaustavijo dajanje vozil na trg, če imajo dokaz, da vozila niso skladna z 
mejnimi vrednostmi EU za emisije v skladu s standardoma Euro 5 in Euro 6 ali 
morebitnimi drugimi zahtevami, določenimi v okviru ureditve homologacij;

8. meni, da je treba razširiti naslednji pregled okvirne direktive o homologaciji in 
opredeliti zahteve za skladnost proizvodnje, da bi zagotovili letno preskušanje 
zadostnega in reprezentativnega vzorca novih modelov, naključno izbranih iz 
proizvodne linije, s preskusi dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, in tako preverili 
njihovo skladnost z evropskimi mejnimi vrednostmi za onesnaževala; nadalje poziva, 
naj se, tudi na podlagi postopka glede dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, 
izboljša preverjanje vozil, ki se že uporabljajo v cestnem prometu, da bi preverili 
skladnost vozil med uporabo in pri različnih številih prevoženih kilometrov, kot to 
zahteva uredba; poziva, naj se s periodičnimi tehničnimi pregledi izboljša cestni nadzor, 
da se vozila, ki niso skladna z zakonodajo EU, odkrijejo in popravijo;

9. poudarja, da morajo imeti potrošniki možnost enostavnega uveljavljanja svojih pravic, 
kot je določeno v direktivah 1999/44/ES, 2005/29/ES in 2011/83/EU; poziva države 
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članice in njihove pristojne organe, naj potrošnikom, ki poizvedujejo o teh pravicah, 
dajo jasne nasvete; poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da bodo te pravice 
upoštevane;

10. poziva k reviziji direktive EU o označevanju vozil (1999/94/ES), da se izboljša točnost 
informacij, ki se zagotavljajo potrošnikom; meni, da bi morale oznake temeljiti na 
vrednostih emisij, pridobljenih s preskusi dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo; 
poudarja, da je treba varovati javno zdravje in zagotoviti spoštovanje pravic 
potrošnikov;

11. poziva Komisijo, ki je pristojna za konkurenco na notranjem trgu EU, naj v sodelovanju 
z nacionalnimi nadzornimi organi zagotovi enake konkurenčne pogoje za konkurente, ki 
oskrbujejo trg;  poudarja, da je skoraj tretjina mestnega prebivalstva EU še vedno 
izpostavljena stopnji onesnaženosti, ki presega mejne ali ciljne vrednosti, določene na 
ravni EU; želi spomniti, da promet še vedno največ prispeva k slabi kakovosti zraka v 
mestih in s tem povezanim zdravstvenim težavam; poudarja, da je treba s prihodnjo 
zakonodajo o ciljih v zvezi z emisijami v EU odpraviti težave glede kakovosti zraka in 
da mora zakonodaja o dejanskih emisijah, ki nastajajo med vožnjo, prispevati k temu 
cilju, tako da se občinam, ki se že soočajo s tovrstnimi izzivi, omogoči izpolnjevanje 
obveznosti iz direktive o kakovosti zraka; poudarja, da je treba povrniti zaupanje 
evropskih državljanov v avtomobilsko industrijo EU; odločno izraža solidarnost z 
zaposlenimi v proizvodnji, pa tudi z dobavitelji in avtomobilsko industrijo vzdolž 
dobavne verige, ki se nedolžni soočajo s hudimi izzivi zaradi goljufij, ki so jih zagrešila 
vodstva nekaterih proizvajalcev; opozarja, da je treba v vseh državah članicah v celoti 
dosledno prenesti in izvajati evropska pravila v zvezi z delovanjem notranjega trga, 
poleg tega organe za nadzor evropskega in nacionalnih trgov poziva, naj vse prijave 
goljufij odločno raziščejo;

12. poziva, naj se hitro doseže dogovor o korelaciji globalno harmoniziranega postopka za 
lahka vozila s cilji o povprečnih emisijah ogljikovega dioksida za vozni park ob 
upoštevanju načela primerljive strogosti, vendar brez financiranja nepoštene prožnosti 
veljavnih preskusnih postopkov, da se ne oslabi doseganje ciljev 2021;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


