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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000020/2019
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Gerben-Jan Gerbrandy
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Eleonora Evi
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Merja Kyllönen
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέμα: Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο ντίζελγκεϊτ

Σε ανακοινωθέν Τύπου, της 16ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το 2019, ο πρόεδρος του ΕΕΣ Klaus-Heiner Lehne 
ανακοίνωσε ότι το ΕΕΣ θα εξέταζε την ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τη μέτρηση των εκπομπών 
των οχημάτων, ώστε να διαπιστωθεί «κατά πόσον η ΕΕ επιτυγχάνει όσα έχει υποσχεθεί». Υπό το 
πρίσμα των ανησυχιών που εκφράζονται στο ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ, της 7ης Φεβρουαρίου 
2019, ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν τα κράτη μέλη:

α. για να αποσύρουν από την αγορά τον μεγάλο αριθμό «των ιδιαίτερα ρυπογόνων αυτοκινήτων»·

β. για να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τον περιορισμένο αντίκτυπο που έχουν στις 
εκπομπές NOx οι εν εξελίξει ανακλήσεις οχημάτων, δεδομένου επίσης του περιορισμένου 
αντικτύπου που είχαν οι δρομολογηθείσες επικαιροποιήσεις του λογισμικού·

γ. για να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων εποπτείας της αγοράς·

δ. για να εμποδίσουν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να βρουν νέα περιθώρια ελιγμών στην 
εργαστηριακή δοκιμή WLTP, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2 των οχημάτων τους·

ε. για να διασφαλίσουν ότι οι κατασκευαστές δεν βελτιστοποιούν τα οχήματα για τη δοκιμή RDE; 
Προτίθενται τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν παραμέτρους πέραν της RDE για να ελέγξουν τα 
οχήματα που ήδη κυκλοφορούν;

Περισσότερα από δύο έτη αφότου αποφάσισε η Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά 
της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας, η διαδικασία 
εξακολουθεί να βρίσκεται στο πρώτο της μόλις στάδιο, καθώς ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται να μην 
συνεργάζονται ειλικρινώς με την Επιτροπή. Προτίθενται όλα τα οικεία κράτη μέλη να συνεργαστούν 
πλήρως και να διαβιβάσουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Ποια μέτρα παρακολούθησης έχουν λάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά τις παραβιάσεις των ορίων 
εκπομπών και τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου; Συγκεκριμένα, γιατί η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η 
Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Σουηδία εξακολουθούν να μην έχουν διαβιβάσει πληροφορίες στην 
Επιτροπή σχετικά με τις εκστρατείες ανάκλησης που πραγματοποίησαν; Με ποια βάση αποφάσισαν 
τα κράτη μέλη να δώσουν εντολή για υποχρεωτικές ή εθελοντικές ανακλήσεις οχημάτων; Δεδομένου 
ότι το έγγραφο του ΕΕΣ επισημαίνει και πάλι ότι κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός ιδιαίτερα ρυπογόνων 
αυτοκινήτων, για ποιον λόγο οι εκστρατείες ανάκλησης των κρατών μελών αφορούν, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής, έναν περιορισμένο μόνο αριθμό αυτοκινήτων μάρκας 
Volkswagen, Renault, Daimler, Opel και Suzuki;
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