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Angående: Den senaste utvecklingen i "dieselgate"-skandalen

I ett pressmeddelande om revisionsrättens arbetsprogram för 2019 av den 16 oktober 2018 
meddelade Europeiska revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne att revisionsrätten skulle 
undersöka EU:s strategi för att mäta utsläpp från fordon för att ”ta reda på om EU infriar sina löften”. 
Mot bakgrund av de farhågor som uttrycks i revisionsrättens briefingdokument av den 7 februari 2019, 
vilka åtgärder kommer medlemsstaterna att vidta för att:

a) Dra tillbaka ”det stora antalet bilar med höga utsläpp” från marknaden?

b) Förstå och ta itu med den begränsade inverkan på kvävedioxidutsläpp som det pågående 
fordonsåterkallandet har haft, också med tanke på den begränsade effekten av de 
programvaruuppdateringar som påbörjats?

c) Säkerställa marknadskontrollernas effektivitet?

d) Förhindra biltillverkare från att hitta nya flexibiliteter i WLTP-laboratorietestet som ett sätt att 
sänka deras koldioxidutsläpp?

e) Se till att tillverkarna inte optimerar fordonen för RDE-testningen? Kommer medlemsstaterna att 
testa bilar i trafik utanför RDE-parametrarna?

Mer än två år efter det att kommissionen beslutade att inleda ett överträdelseförfarande mot Tyskland, 
Luxemburg, Förenade kungariket och Italien har förfarandet inte kommit längre än till den första 
fasen, eftersom vissa medlemsstater inte ser ut att samarbeta uppriktigt med kommissionen. Kommer 
alla berörda medlemsstater att samarbeta fullt ut och sända all den information till kommissionen som 
behövs för att slutföra förfarandet?

Vilka uppföljningsåtgärder har medlemsstaterna vidtagit när det gäller överträdelser av 
utsläppsgränser och krav för typgodkännande? Varför har Bulgarien, Ungern, Irland, Slovenien och 
Sverige fortfarande inte lämnat några upplysningar till kommissionen om sina kampanjer om 
återkallande? På vilka grunder har medlemsstaterna beslutat att beordra obligatoriskt eller frivilligt 
återkallande av fordon? Med tanke på att det i revisionsrättens dokument än en gång konstateras att 
det finns ett stort antal bilar med mycket höga utsläpp på vägarna, varför, enligt kommissionens 
senaste uppgifter, gäller medlemsstaternas återkallandekampanjer endast ett begränsat antal bilar av 
följande märken: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel och Suzuki?
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