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Usnesení Evropského parlamentu o aktuálním vývoji aféry Dieselgate
(2019/2670(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých 
osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu 
k informacím o opravách a údržbě vozidla1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, 
kterou se stanovuje rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 
2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla 
a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 
a o zrušení směrnice 2007/46/ES3,

– s ohledem na stanovisko Technického výboru pro motorová vozidla zřízeného podle 
čl. 40 odst. 1 směrnice 2007/46/ES, které bylo doručeno dne 28. října 2015,

– s ohledem na nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 6)4,

– s ohledem na nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 6)5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 
12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 
dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) 
č. 2006/20046,

– s ohledem na své doporučení Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti 
na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu7

– s ohledem na závěrečnou zprávu vyšetřovacího výboru pro měření emisí 
v automobilovém průmyslu ze dne 2. března 2017,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2016 o vyšetřování měření emisí 

1 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
2 Úř. věst. L 263, 9.10. 2007, s. 1.
3 Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1.
4  Úř. věst. L 82, 31.3.2016, s. 1.
5 Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1.
6 Úř. věst. L 345, 27.12. 2017, s. 1.
7 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 140.
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v automobilovém odvětví8,

– s ohledem na informační dokument Evropského účetního dvora ze dne 7. února 2019 
o reakci EU na skandál „Dieselgate“,

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ze dne 13. prosince 
2018 ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/169,

– s ohledem na doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 1275/2018/EWM,

– s ohledem na výměnu názorů mezi Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin a komisařkou Elżbietou Bieńkowskou o opatřeních přijatých 
v návaznosti na doporučení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém 
průmyslu10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2019 o Evropě, která chrání: čistý vzduch 
pro všechny11,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 22. listopadu 2018 nazvaný 
„Zpráva o surovinách používaných v bateriích“ (SWD(2018)0245),

– s ohledem na výzvu zaslanou Itálii, Lucembursku, Německu, Řecku, Španělsku a Velké 
Británii v rámci řízení o nesplnění povinnosti zahájených Komisí v roce 2016 proti 
sedmi členským státům, totiž České republice, Litvě, Lucembursku, Německu, Řecku, 
Španělsku a Velké Británii,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

1. zdůrazňuje, že od chvíle, kdy v roce 2015 vypukla tzv. emisní aféra Dieselgate, bylo 
dosaženo významného pokroku, zejména v legislativním rámci EU, např. díky přijetí 
nových pravidel pro schvalování typu vozidel (nařízení (EU) 2018/858) a nových 
zkušebních postupů, které zajišťují větší ekologičnost vozidel a zároveň umožňují 
obnovení důvěry spotřebitelů;

2. konstatuje, že nařízení (EU) 2018/858, nařízení (ES) č. 692/2008 a další související 
právní předpisy zavádějí spolehlivější a realističtější zkušební metody pro měření 
znečišťujících látek, jako jsou emise oxidů dusíku (NOX) a CO2, zajišťují vyšší kvalitu 
a větší nezávislost zkoušení vozidel a umožňují zajistit lepší dohled nad vozidly, která 
už jsou v oběhu;

3. připomíná, že dne 1. června 2017 Komise zavedla rovněž přísnější a realističtější postup 
laboratorních zkoušek – celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla 
(WLTP) při měření emisí CO2 u osobních a dodávkových automobilů a jejich spotřeby 
paliva vypracovaný ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK OSN) 
–, který je od září 2017 povinný pro všechny nové modely automobilů a od září 2018 

8 Úř. věst. C 204, 13.6.2018, s. 21.
9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. prosince 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento 
de Madrid vs.Komise, T-339/16, T-352/16 a T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.
10 Projev komisařky Bieńkowské je k dispozici na této adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-
bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en.
11 Přijaté texty, P8_TA(2019)0186.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en
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pro všechny nové automobily;

4. poukazuje dále na to, že zkušební režim EU nyní zahrnuje také měření emisí v reálném 
provozu, což je první využití měření těchto emisí v reálném provozu v regulačním 
rámci na světě, které zajišťuje, že vozidla prodaná v EU mají nízké emise jak 
v laboratoři, tak i za podmínek reálného provozu, a přispívá k boji proti podvodnému 
chování při měření emisí vozidel za reálného provozu;

5. připomíná, že dne 28. října 2015 se členské státy dohodly, že od září 2017 bude měření 
emisí NOX v reálném provozu povinné pro nové modely automobilů a od září 2019 pak 
pro všechna nová vozidla;

6. zdůrazňuje, že nová pravidla EU pro schvalování typu vozidel povedou k podstatnému 
zvýšení kvality a nezávislosti orgánů pro schvalování typu a zkoušky vozidel 
a ke zlepšení dohledu z jejich strany; uznává nicméně, že nová pravidla uvedená 
v nařízení (EU) 2018/858 vstoupí v platnost dne 1. září 2020, a že proto řada zlepšení 
v oblasti kvality, nezávislosti a dohledu orgánů pro schvalování typu a zkoušky vozidel 
ještě nenabyla účinku;

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v práci na snižování mezních hodnot emisí NOX 
z vozidel EU tím, že bude každoročně v souladu s technickým vývojem přehodnocovat 
faktor shody, jak se uvádí ve druhém balíčku týkajícím se postupů projednávání 
problematiky měření emisí v reálném provozu ve výborech;

8. konstatuje nicméně, že stanovování stále přísnějších limitů pro přítomnost škodlivých 
znečišťujících látek v ovzduší není samo o sobě účinnou metodou ke zlepšení kvality 
ovzduší, jak dokazuje velký počet řízení týkajících se neplnění povinností 
projednávaných Evropským soudním dvorem; poukazuje na to, že účinná politika musí 
zahrnovat provádění dlouhodobých integrovaných plánů zaměřených na zlepšování 
kvality ovzduší, které by byly podpořeny odpovídajícími finančními zdroji;

9. s určitými obavami podotýká, že některé členské státy (nebo jejich místní orgány) 
zavedly nepřiměřená opatření, jako jsou omezení týkající se starších vozidel 
se vznětovým motorem, což pro majitele takových vozidel vede ke každodenním 
obtížím, k poklesu hodnoty těchto vozidel a v zemích s nižšími příjmy také 
k významnému nárůstu používání starších vozidel, která více znečišťují životní 
prostředí;

10. poukazuje na to, že aby dosáhli masivního snížení emisí NOX (např. prostřednictvím 
širokého použití selektivní katalytické redukce a systému zachycování NOX), přistoupili 
výrobci vozidel k rozsáhlým investicím;

11. zdůrazňuje, že je důležité posuzovat emise naměřené za celou dobu životnosti vozidel, 
která jsou uváděna na trh Unie, jak požaduje Parlament, a zároveň v tomto ohledu 
uznává, že je pro Komisi velmi náročné vypracovat společnou metodiku Unie pro emise 
CO2 naměřené za celou dobu životnosti vozidla;

12. poukazuje na to, že ke zlepšení kvality ovzduší a tím i veřejného zdraví, k ochraně 
životního prostředí, ke zvýšení konkurenceschopnosti EU v globalizovaném světě 
a k ochraně pracovních míst v Unii a evropské průmyslové základny je nutné zajistit 
přechod na ekologičtější a účinnější mobilitu, v případě nutnosti po konzultacích 
s automobilovým průmyslem;
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13. zdůrazňuje, že dieselová technologie hraje důležitou roli v boji proti změně klimatu 
snižováním emisí CO2, jelikož vozidla poháněná energií z alternativních zdrojů mají 
stále příliš mnoho nedostatků; je si tudíž vědom toho, že moderní dieselová vozidla 
budou spolu s vozidly na alternativní pohon hrát v napomáhání městům, aby splnila cíle 
v oblasti kvality ovzduší, významnou roli;

14. poukazuje na význam zásady technologické neutrality a naléhavě vyzývá k využívání 
veškerých dostupných technologií, včetně syntetických paliv a technologie palivových 
článků, aby došlo ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí CO2;

15. poukazuje na to, že elektromobilita s sebou přináší problémy z hlediska pohodlí 
spotřebitelů (např. dojezd, náklad, vysoká cena elektrických vozidel a krátká životnost 
baterií), ale také významné nové výzvy pro životní prostředí (např. získávání materiálů 
pro výrobu baterií a jejich recyklace);

16. vyzývá Komisi, aby důsledně vykonávala svůj mandát k dohledu a s členskými státy 
a jinými zúčastněnými stranami nadále spolupracovala na optimalizaci předpisů 
v oblasti emisí vozidel v budoucnosti a na urychlení přechodu k čistší 
a konkurenceschopnější mobilitě;

17. zdůrazňuje, že členské státy a jejich orgány musejí převzít primární odpovědnost, aby 
zajistily účinné prosazování nového rámce EU pro schvalování typu a zkoušky vozidel, 
a tím předešly dalším skandálům do budoucna a znovu získaly důvěru spotřebitelů EU;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.


