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B8-1078/2015

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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (O-
000113/2015 – B8-0764/2015),

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

A. ker sta Agencija Združenih držav za varstvo okolja (EPA) in kalifornijski odbor za 
zaščito zraka (CARB) 18. septembra 2015 izdala obvestilo, da so družbe Volkswagen 
AG, Audi AG in Volkswagen skupina Amerika (skupaj znane pod imenom VW) kršile 
mejne vrednosti emisij; ker so preiskavo sprožili po raziskavi emisij dušikovega oksida 
(NOx) dizelskih vozil, ki jo je opravil Mednarodni svet za čist prevoz (ICCT), rezultate 
pa maja 2014 predložil EPA in CARB;

B. ker morajo proizvajalci na podlagi uredbe Euro 5 in 6 o emisijah iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Uredba (ES) št. 715/2007 iz decembra 2006) vozila opremiti tako, 
da „med normalno uporabo“ (člen 5(1)) izpolnjujejo zahteve v zvezi z emisijami, in ker 
uredba izrecno prepoveduje uporabo odklopnih naprav (člen 5(2)), ki so opredeljene 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 uredba tudi izrecno poziva Komisijo k uvedbi preskusov in sprejetju 
ukrepov glede uporabe odklopnih mehanizmov; 

C. ker je po preiskavi ameriških organov VW priznal, da je namestil odklopne naprave v 
vsaj 11 milijonov doslej prodanih vozil; ker so bili Volkswagnovi motorji, prodani na 
trgu EU, homologirani kot skladni s standardom Euro 5; 

D. ker je mejna vrednost Euro 5 za emisije dušikovega oksida dizelskih vozil 180 mg/km 
in velja za vsa vozila, prodana med 1. januarjem 2011 in 1. septembrom 2015, in ker 
ustrezna vrednost Euro 6 znaša 80 mg/km, velja pa za nove tipe vozil od 1. septembra 
2014 in za vsa vozila, prodana po 1. septembru 2015;

E. ker je analiza Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije (2011)1 pokazala, da 
emisije dušikovega oksida dizelskih vozil, izmerjene s prenosnimi sistemi za merjenje 
emisij (PEMS) znatno presegajo ustrezne mejne vrednosti Euro 3–5, in sicer za 2–4-krat 
pri meritvah povprečnega izpusta dušikovega oksida na celotni preskusni poti in do 14-

1 Analiza emisij lahkih gospodarskih vozil, izmerjenih med vožnjo  s prenosnimi sistemi za merjenje emisij 
(PEMS), znanstveno in tehnično poročilo JRC:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/docs/2011_pems_jrc_62639_en.pdf

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/docs/2011_pems_jrc_62639_en.pdf
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krat v posameznih preskusnih obdobjih; ker še eno poročilo JRC1 iz leta 2013 vsebuje 
zaključke, da bi utegnila vozila z motorjem Euro 6 oddajati več emisij kot vozila z 
motorjem Euro 5; ker analiza Mednarodnega sveta za čist prevoz iz oktobra 2014 kaže, 
da so emisije dušikovega oksida, izmerjene v preskušenih dizelskih vozilih med vožnjo, 
v povprečju približno sedemkrat višje od mejnih vrednosti, ki jih določa standard Euro 
6;

F. ker za preskuse skladnosti proizvodnje in skladnosti pri uporabi ne veljajo skupni 
standardi na ravni EU, čeprav je bil Komisiji zaupan mandat, da s postopkom 
komitologije določi posebne zahteve za takšne postopke;  ker se na splošno zahteve 
glede skladnosti proizvodnje in skladnosti pri uporabi posledično ne uveljavljajo 
ustrezno; ker informacij o kakršnih koli preskusih, ki jih opravijo pristojni 
homologacijski organi, ali rezultatov teh preskusov ni treba razkriti Komisiji, 
homologacijskim organom drugih držav članic ali drugim zainteresiranim stranem;

G. ker sedanja ureditev homologacij v EU Komisiji ali drugim organom držav članic ne 
dopušča, da odvzamejo homologacijo ali potrdilo o skladnosti vozila, da vpokličejo 
vozilo ali prekinejo njegovo dajanje na trg, če je bilo homologirano v drugi državi 
članici; ker lahko proizvajalci vozil izberejo kateri koli organ za preskušanje v EU, 
zaradi česar prihaja do nespametne konkurence med organi;  ker ni nadzora nad 
preskušanjem, ki ga izvajajo homologacijski organi;

H. ker je Komisija sredi postopka revizije okvira za homologacijo;

I. ker so statični preskusni postopki zaradi digitalizacije avtomobilov prinašali nesmiselne 
rezultate, zato bi bilo treba pri homologacijah izhajati iz dejanskih emisij na cesti;

J. ker se uredba Euro 5/6 neposredno uporablja v državah članicah in ker lahko, odvisno 
od pravnih sistemov držav članic, potrošniki od proizvajalcev vozil na nacionalnih 
sodiščih zahtevajo povračilo škode zaradi kršitve zahtev, medtem ko kolektivna pravna 
sredstva niso na voljo potrošnikom v vseh državah članicah, prav tako pa ni evropskih 
pravnih sredstev;  

K. ker imajo potrošniki v skladu z direktivo 1999/44/ES o nekaterih vidikih prodaje 
potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij ob nakupu proizvoda pravico do 
najmanj dveletne garancije; ker mora prodajalec potrošniku dobaviti blago, ki je 
skladno s prodajno pogodbo; ker se skladnost med drugim predvideva, če „je blago v 
skladu z opisom, ki ga je dal prodajalec, in ima lastnosti blaga, ki ga je prodajalec 
predložil kot vzorec ali model” ter „ima kakovost in lastnosti, ki ... jih potrošnik lahko 
razumno pričakuje, ob upoštevanju ... vsake javne izjave prodajalca, proizvajalca ali 
njegovega zastopnika, zlasti v oglasu ali pri etiketiranju blaga, glede posebnih lastnosti 
blaga”; ker je, če blago ni skladno s pogodbo, potrošnik upravičen do brezplačnega 
popravila, zamenjave ali znižanja cene;

1 Dopolnilno preverjanje emisij lahkih gospodarskih vozil: ocenjevanje tehnične izvedljivosti pregledanih 
postopkov, znanstveno in tehnično poročilo JRC: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC75998/ld-na-25572-en-n_online.pdf

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC75998/ld-na-25572-en-n_online.pdf
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L. ker direktiva o pravicah potrošnikov (2011/83/EU) zahteva, da se informacije o glavnih 
značilnostih proizvoda predložijo, preden se v poslovnih prostorih, izven njih ali na 
daljavo sklene pogodba, potrošnikom pa za pogodbe na daljavo omogoča 14-dnevni 
odpovedni rok, in ker morajo imeti v skladu s to direktivo države članice predpise o 
učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcijah za primere neizpolnjevanja njenih 
določb;

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 imajo emisije NOx negativne posledice za okolje, predvsem evtrofikacijo in 
zakisljevanje; ker koncentracija NOx v Evropi redno presega mejne vrednosti 
standardov EU za kakovost zraka;

O. ker je zaradi onesnaženosti zraka v letu 2011 v EU predčasno umrlo več kot 430.000 
ljudi, povzroča pa tudi izgubo storilnosti, zaradi katere se vsako leto izgubi 940 milijard 
EUR;  ker več kot 20 držav članic ne izpolnjuje omejitev EU za kakovost zraka, zlasti v 
mestih; ker je NO2 nevarno onesnaževalo, ki povzroča rak pljuč, astmo in številne 
bolezni dihal;

P. ker je z odstranitvijo odklopnih naprav, ponovnim programiranjem in kalibracijo 
mogoče izboljšati delovanje sistemov za uravnavanje emisij, ki so že nameščeni v 
vozilih;

Q. ker se sedanji sistemi za uravnavanje emisij NOx v dizelskih osebnih avtomobilih 
opirajo na tri najpomembnejše tehnologije: prilagoditev notranjega motorja z vračanjem 
izpušnih plinov (EGR), absorber revne mešanice NOx (varčni lovilnik NOx ali LNT) in 
selektivno katalitično redukcijo (SCR); ker je večina vozil zaradi doseganja mejnih 
vrednosti standarda Euro 6 opremljena z vsaj dvema od treh tehnologij; ker je vse te 
tehnologije mogoče izklopiti s programskimi odklopnimi napravami;

R. ker razhajanja med rezultati preskusov in delovanjem vozil med normalno uporabo niso 
omejena na NOx, temveč zajemajo tudi druga onesnaževala in CO2; ker je bilo mogoče 
po podatkih iz študij leta 2014 opaziti 40-odstotno vrzel med uradnimi in dejanskimi 
emisijami CO2 osebnih avtomobilov v Evropi;

S. ker je treba zaradi prehoda na po vsem svetu usklajene preskusne postopke za lahka 
vozila v EU prilagoditi veljavne cilje povprečnih emisij CO2 voznega parka za 
proizvajalce; ker bi morala uskladitev, za katero še poteka postopek komitologije, 
ohraniti primerljivo strogost za proizvajalce in se izogibati vključevanju nepravičnega 
odstopanja preskusov od veljavnega postopka NEDC, ki bi utegnila ogroziti cilj v zvezi 
z emisijami CO2 do leta 2021;
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1. obžaluje resne pomanjkljivosti pri izvajanju uredbe o notranjem trgu EU, ki so bile 
razkrite zahvaljujoč ukrepanju organov v ZDA; 

2. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo preventivne ukrepe in nemudoma 
začnejo preiskovati uporabo odklopnih naprav v vozilih, ki se prodajajo v EU, ter 
obnašanje vozil pri normalni uporabi, kar zadeva mejne vrednosti onesnaževal ter 
oglaševanih vrednosti CO2 (g/km); meni, da bi tako preiskavo morala 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 ob uporabi 
preskusov med vožnjo v dejanskih okoliščinah; vztraja, da je treba tako preiskavo 
opraviti popolnoma pregledno in s polnim dostopom javnosti do podatkov, saj bo le 
tako mogoče povrniti zaupanje potrošnikov v evropsko proizvodnjo;

3. poziva, naj organi držav članic v primerih, ko najdejo odklopne naprave, ponovno 
ocenijo homologacijo in potrdilo o skladnosti teh vozil, v skladu s členom 30 direktive 
2007/46/ES in členom 10 uredbe 715/2007/ES, naj se spoštujejo pravice potrošnikov v 
zvezi s tem in naj, kjer je to ustrezno, potrošniki prejmejo nadomestilo za odkrito 
goljufijo;

4. poudarja, da morajo odgovorni za manipulacije pri merjenju emisij prevzeti 
odgovornost; opozarja, da v končni fazi posledic za te manipulacije ne smejo nositi 
delavci, zaposleni pri proizvajalcih avtomobilov in njihovih dobaviteljih, pri katerih gre 
pogosto za mala in srednja podjetja, in je zelo zaskrbljen zaradi morebitnih negativnih 
učinkov za oskrbovalno verigo v avtomobilski industriji; zato poziva socialne partnerje, 
naj zagotovijo, da zaradi manipulacijskega škandala ne bo prišlo do izgube delovnih 
mest;

5. ostro obsoja namerne goljufive dejavnosti vsakega podjetja, ne glede na to, kako veliko 
je, saj takšne dejavnosti ne povzročajo zgolj očitne škode za okolje, temveč tudi izgubo 
zaupanja potrošnikov v kakovost evropskih proizvodov;

6. ponovno spominja na stališče, ki ga je 23. septembra 2015 sprejel Odbor Evropskega 
parlamenta za okolje o preskusu emisij, ki nastajajo med vožnjo (RDE), in ponovno 
poziva, naj „Komisija za vsa homologirana ali po letu 2015 registrirana vozila uvede 
preskuse emisij pri dejanski vožnji in tako zagotovi, da so vozila zaradi učinkovitih 
sistemov za nadzor emisij skladna s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi, pri čemer 
faktor skladnosti od leta 2017 odraža samo možno toleranco postopka za merjenje 
emisij“; poziva Svet in Komisijo, naj se na tej podlagi hitro dogovorita o okviru za 
preskus dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo (RDE), po doseženem dogovoru 
zakonodajnem predlogu pa poziva k hitremu sprejetju postopka v komitologiji;

7. obžaluje pomanjkanje preglednosti pri posvetovanjih o predlogu za preskuse RDE v 
okviru postopka komitologije, zlasti to, da Komisija ni posredovala informacij 
Parlamentu istočasno kot predstavnikom držav članic; poziva Komisijo, naj poskrbi za 
popolno preglednost in Evropski parlament obravnava enako kot države članice;

8. 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; zato poziva Svet in Komisijo, naj ustanovita neodvisni organ EU za 
homologacije, da bi zagotovila polno odgovornost in neodvisnost celotnega sistema;
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9. poziva Komisijo in države članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
zagotovile učinkovitejše uresničevanje ciljev iz člena 13 uredbe (ES) št. 715/2007; 
poudarja, da bi morale biti sankcije v primeru, kadar proizvajalci kršijo določbe te 
uredbe in na primer uporabijo odklopne naprave, v prvi vrsti odvračilne in učinkovite;

10. poudarja, da je treba zaradi emisijskega škandala sprejeti strukturne reforme in na ceste 
spuščati čiste avtomobile; poziva Komisijo, naj pripravi ukrepe industrijske politike, s 
katerimi bi izboljšali strukture ter zaščitili evropski avtomobilski sektor in z njim 
povezana delovna mesta, saj gre za osrednji steber evropske industrije; poudarja, da je 
treba povečati naložbe v ciljno usmerjene raziskave in razvoj v tem sektorju, da bi 
hitreje razvili čistejše motorje, zlasti z elektrifikacijo evropskega voznega parka;

11. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi spodbudile k naknadni 
namestitvi nadzornih sistemov NOx v starejša dizelska vozila in se zavzemale za 
celovite koncepte urbane mobilnosti z nizkimi emisijami, saj dizelska vozila oddajajo 
več dušikovega oksida (NOx), škodljive ravni onesnaženosti zraka v mestnih območjih 
pa so neposredno povezane z emisijami NOx;

12. 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 RDE in tako preverili njihovo skladnost z evropskimi 
mejnimi vrednostmi za onesnaževala; nadalje poziva, naj se, tudi na podlagi postopka 
RDE, izboljša preskušanje vozil, ki se že uporabljajo v 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 bi odkrili in popravili vozila, ki niso skladna z zakonodajo EU;

13. poziva Komisijo, naj natančno spremlja predstavitve okvira nacionalnih politik držav 
članic za leto 2016 v zvezi z direktivo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 
goriva, vključno s konkretnimi in ambicioznimi cilji, predvsem v zvezi z električno 
mobilnostjo; spominja Komisijo, da se je zavezala sprejeti akcijski načrt za izvajanje 
strategije o čisti energiji za promet, da bi omogočila kar najširšo uporabo alternativnih 
goriv v prometu ter spodbujala trajnostno električno mobilnost v EU; 

14. poziva Komisijo, naj uvede povsem nov homologacijski sistem za dele, povezane z 
zmanjševanjem emisij, pri homologaciji pa naj izhaja iz dejanskih emisij na cesti;

15. poudarja, da morajo imeti evropski pristojni organi in pristojni organi držav članic 
dostop do izvorne kode računalniških programov v nadzornem sistemu vozil, da bi 
lahko poiskali morebitno programsko opremo odklopne naprave, hkrati pa upoštevali 
varstvo podatkov uporabnikov in trgovske skrivnosti; 

16. poudarja, da so manipulacije pri merjenju emisij tudi posledica napak v upravljanju 
družbe; poziva Komisijo, naj oceni, ali so potrebni ukrepi na evropski ravni, da bi s 
procesi sprejemanja odločitev v velikih evropskih družbah zagotovili dolgoročno 
konkurenčnost, trajnost in v prihodnost usmerjen pristop; poziva k uvedbi širšega 
nadzora in preglednejših revizij ter poudarja, da procesi sprejemanja odločitev, ki 
zagotavljajo večjo preglednost, zajemajo akterje iz različnih panog in vključujejo 
predstavnike različnih deležnikov, prinašajo učinkovitejše in dolgoročno usmerjene 
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odločitve;

17. 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 
članice in njihove pristojne organe, naj potrošnikom, ki poizvedujejo o teh pravicah, 
dajo jasne nasvete; prav tako poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo 
imeli potrošniki možnost seči po pravnih sredstvih, tudi prek kolektivnih mehanizmov, 
v primeru kršitev navedenih pravic, pristojni nacionalni organi pa bodo zagotovili 
učinkovito izvajanje;

18. poziva k reviziji direktive EU o označevanju vozil (1999/94/ES), da se izboljša 
natančnost in primerljivost informacij, ki se zagotavljajo potrošnikom; meni, da bi 
morale oznake temeljiti na vrednostih emisij, pridobljenih s preskusi dejanskih emisij 
med vožnjo;

19. je zaskrbljen tudi zaradi razhajanj med emisijami CO2, ki so jih zabeležili pri preskusih, 
in tistimi, ki jih opažajo vozniki med vožnjo; zato poziva, naj se brez upoštevanja 
nepoštenih odstopanj v obstoječem preskusnem postopku nemudoma doseže dogovor o 
prilagoditvi ciljev povprečnih emisij CO2 voznega parka za svetovni harmonizirani 
preskusni postopek za lahka vozila, da ne bi omajali ciljev za leto 2021;

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


