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Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000020/2019
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Gerben-Jan Gerbrandy
a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Eleonora Evi
a(z) EFDD képviselőcsoport nevében
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Merja Kyllönen
a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout
a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Tárgy: A dízelbotrány legújabb fejleményei

Az Európai Számvevőszék 2019. évi munkaprogramjáról szóló, 2018. október 16-i sajtónyilatkozatban 
a Számvevőszék elnöke, Klaus-Heiner Lehne bejelentette, hogy a Számvevőszék meg fogja vizsgálni 
a gépjárművek kibocsátásának mérésére vonatkozó uniós megközelítést annak megállapítása 
érdekében, hogy „az EU eleget tesz-e vállalt kötelezettségeinek”. A Számvevőszék 2019. február 7-i 
tájékoztató dokumentumában megfogalmazott aggodalmak fényében milyen intézkedéseket fognak 
tenni a tagállamok, hogy

a) „nagy számú rendkívül szennyező autót” vonjanak ki a piacról?

b) megértsék és kezeljék azt a problémát, hogy a folyamatban lévő járművisszahívások, valamint a 
kezdeményezett szoftverfrissítések csak korlátozott hatást gyakorolnak a nitrogén-oxidok 
kibocsátására?

c) biztosítsák a piacfelügyeleti ellenőrzések hatékonyságát?

d) megakadályozzák, hogy a gépjárműgyártók olyan új lehetőségeket találjanak a laboratóriumi 
WLTP-vizsgálat során, melyekkel csökkenthetik szén-dioxid-kibocsátásukat?

e) biztosítsák, a gépjárműgyártók nem optimalizálják a gépjárműveket a valós vezetési feltételek 
melletti kibocsátást mérő vizsgálatokra? A tagállamok a forgalomban lévő járműveket a valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátás vizsgálati paraméterein túlmenően is vizsgálni fogják?

Több mint két évvel azután, hogy a Bizottság úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít 
Németország, Luxemburg, az Egyesült Királyság és Olaszország ellen, az eljárás még mindig nem 
haladt tovább a legelső szakasznál, mivel úgy tűnik, hogy egyes tagállamok nem működnek együtt 
lojálisan a Bizottsággal. Az összes érintett tagállam teljes mértékben együtt fog-e működni a 
Bizottsággal és továbbítja-e számára az eljárás lezárásához szükséges valamennyi információt?

Milyen nyomonkövetési intézkedéseket hoztak a tagállamok a kibocsátási határértékek és a 
típusjóváhagyási követelmények megsértése esetén? Bulgária, Magyarország, Írország, Szlovénia és 
Svédország miért nem küldött még mindig semmilyen információt a Bizottságnak visszahívási 
kampányairól? Milyen alapon döntöttek úgy a tagállamok, hogy kötelező vagy önkéntes 
járművisszahívásokat rendelnek el? Szem előtt tartva, hogy a Számvevőszék dokumentuma 
ismételten megállapítja, hogy számos rendkívül szennyező gépjármű közlekedik a közúti 
forgalomban, a Bizottság legfrissebb adatai szerint a tagállamok visszahívási kampányai miért csak 
korlátozott számú gépkocsira vonatkoznak a következő márkák közül: Volkswagen, Renault, Daimler, 
Opel és Suzuki?
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