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Europos Parlamento rezoliucija dėl naujausių įvykių, susijusių su „Dyzelgeito“ skandalu 
(2019/2670(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į 
išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių 
(Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos 
prieigos1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms 
transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 
patvirtinimo pagrindus2,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto 
priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir 
rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) 
Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB3,

– atsižvelgdamas į Variklinių transporto priemonių techninio komiteto, įsteigto pagal 
Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalį, 2015 m. spalio 28 d. pateiktą nuomonę,

– atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/427, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš 
lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 6)4,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/646, kuriuo 
iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš 
lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 6)5,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų 
vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/20046,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 4 d. rekomendaciją Tarybai ir Komisijai dėl 
išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo7,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 2 d. Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių 
sektoriuje tyrimo komiteto galutinį pranešimą,

1 OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
2 OL L 263, 2007 10 9, p. 1.
3 OL L 151, 2018 6 14, p. 1.
4 OL L 82, 2016 3 31, p. 1.
5 OL L 109, 2016 4 26, p. 1.
6 OL L 345, 2017 12 27, p. 1.
7 OL L 298, 2018 8 23, p. 140.
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– atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl išmetamųjų teršalų 
matavimų automobilių sektoriuje tyrimo8,

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 7 d. Europos Audito Rūmų apžvalginį pranešimą „ES 
atsakas į „dyzelgeito“ skandalą“;

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. gruodžio 13 d. 
sprendimą sujungtose bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/169;

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno rekomendaciją byloje 1275/2018/EWM,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto keitimąsi 
nuomonėmis, kuriame dalyvavo Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska, dėl tolesnių 
veiksmų dėl Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto 
rekomendacijų10,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 13 d. rezoliuciją „Sauganti Europa: švarus oras 
visiems“11,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 22 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Ataskaita dėl žaliavų baterijų gamybai“ (angl. Report on Raw Materials for Battery 
Applications) (SWD(2018)0245),

– atsižvelgdamas į oficialius pranešimus, kurie buvo išsiųsti Graikijai, Italijai, Ispanijai, 
Jungtinei Karalystei, Liuksemburgui ir Vokietijai, vykdant Komisijos 2016 m. 
inicijuotas pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš septynias valstybes nares – Čekiją, 
Graikiją, Ispaniją, Jungtinę Karalystę, Lietuvą, Liuksemburgą ir Vokietiją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

1. pabrėžia, kad nuo 2015 m. „Dyzelgeito“ išmetamųjų teršalų skandalo padaryta didelė 
pažanga, visų pirma ES reglamentavimo sistemoje, pavyzdžiui, priėmus naujas tipo 
patvirtinimo taisykles (Reglamentas (ES) 2018/858) ir sukūrus naujas bandymo 
procedūras, taip transporto priemones padarant ekologiškesnes, taip pat atkuriant 
vartotojų pasitikėjimą;

2. pažymi, kad Reglamentu (ES) 2018/858, Reglamentu (EB) Nr. 692/2008 ir kitais 
susijusiais teisės aktais nustatyti patikimesni ir tikroviškesni tokių teršalų kaip azoto 
oksidai (NOx) ir CO2 kiekio matavimo metodai, užtikrinama didesnė transporto 
priemonių bandymų kokybė ir nepriklausomumas ir sudaromos sąlygos geriau stebėti 
jau eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį reikalavimams;

3. primena, kad 2017 m. birželio 1 d. Komisija taip pat nustatė griežtesnę ir tikroviškesnę 
laboratorinių bandymų procedūrą – kartu su JT Europos ekonomikos komisija 
(UNECE) parengtą pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų 

8 OL C 204, 2018 6 13, p. 21.
9 2018 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de 
Madrid prieš Europos Komisiją, T-339/16, T-352/16 ir T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.
10 Komisijos narės E. Bieńkowskos kalbą galima rasti adresu: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-
bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en 
11 Priimti tekstai, 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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procedūrą (WLTP), pagal kurią matuojamas lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamas 
CO2 kiekis ir degalų sąnaudos ir kuri nuo 2017 m. tapo privaloma visiems naujiems 
lengvųjų automobilių modeliams, o nuo 2018 m. – visiems naujiems automobiliams;

4. be to, atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu ES bandymų režimas taip pat apima teršalų 
kiekio realiomis važiavimo sąlygomis (RDE) bandymus, o tai yra pirmą kartą pasaulio 
reglamentavimo sistemoje naudojami RDE matavimai, kuriais užtikrinama, kad ES 
parduodami automobiliai išmeta mažai teršalų tiek laboratorijoje, tiek kelyje, ir kad šia 
sistema kovojama su sukčiavimu atliekant automobilių išmetamų teršalų bandymus 
kelyje;

5. primena, kad 2015 m. spalio 28 d. valstybės narės susitarė nustatyti privalomą 
reikalavimą naujų modelių automobilių išmetamą NOx kiekį matuoti realiomis 
važiavimo sąlygomis nuo 2017 m. rugsėjo mėn., o visų naujų transporto priemonių – 
nuo 2019 m. rugsėjo mėn.;

6. pabrėžia, kad pradėjus taikyti naujas ES tipo patvirtinimo taisykles labai padidės 
transporto priemonių tipo patvirtinimo ir bandymus atliekančių institucijų darbo 
kokybė, nepriklausomumas ir priežiūra; vis dėlto pripažįsta, kad naujosios taisyklės 
pagal Reglamentą (ES) 2018/858 įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d., ir kad dėl to daugelis 
transporto priemonių tipo patvirtinimo ir bandymus atliekančių institucijų darbo 
kokybės, nepriklausomumo ir priežiūros patobulinimų dar neįsigaliojo;

7. ragina Komisiją toliau siekti mažinti ES automobilių išmetamo NOx kiekį, kasmet ir 
atsižvelgiant į technologijų pokyčius persvarstant atitikties veiksnį, kaip numatyta 
antrajame RDE išmetamų teršalų kiekio nustatymo komitologijos dokumentų rinkinyje;

8. vis dėlto pažymi, kad vien nustatant vis griežtesnes ribas kenksmingiems oro teršalams 
negalima veiksmingai pagerinti oro kokybės, kaip matyti iš didelio skaičiaus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui pateiktų pažeidimų bylų skaičiaus; pažymi, kad 
veiksminga politika turi apimti ilgalaikių ir integruotų oro kokybės gerinimo planų 
įgyvendinimą, skiriant tam pakankamą finansavimą;

9. šiek tiek susirūpinęs pažymi, kad kai kurios valstybės narės arba jų vietos valdžios 
institucijos nustatė neproporcingas priemones, pvz., senesnių dyzelinių transporto 
priemonių apribojimus, dėl kurių kyla kasdienio gyvenimo sunkumų jų savininkams, 
mažėja tų transporto priemonių vertė ir daugėja senesnių bei labai taršių transporto 
priemonių mažesnes pajamas gaunančiose valstybėse;

10. pažymi, kad automobilių gamintojai investavo daugybę lėšų, kad smarkiai sumažintų 
išmetamų NOx kiekį (pvz., pradėjo plačiai taikyti selektyviosios katalizinės redukcijos 
(SKR) ir NOx gaudyklių sistemas);

11. pabrėžia, kad svarbu įvertinti Sąjungos rinkai pateiktų transporto priemonių per visą 
gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekį, kaip reikalauja Europos Parlamentas, šiomis 
aplinkybėmis sykiu pripažįstant, kad Komisijai tenka sudėtinga užduotis parengti 
bendrą Sąjungos per visą transporto priemonių gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekio 
vertinimo metodiką;

12. pabrėžia, kad siekiant pagerinti oro kokybę, taigi, ir gyventojų sveikatą, apsaugoti 
aplinką ir padidinti ES konkurencingumą globaliame pasaulyje bei apsaugoti Europos 
darbo vietas ir Europos pramonės bazę, reikia pereiti prie aplinkos požiūriu mažiau 
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kenksmingo ir veiksmingesnio judumo, šio tikslo siekiant kartu su automobilių 
sektoriumi;

13. pabrėžia, kad dyzelino technologija atlieka svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita 
mažinant išmetamą CO2 kiekį, nes alternatyviaisiais energijos ištekliais varomos 
transporto priemonės šiuo metu dar turi per daug trūkumų; todėl pripažįsta, kad 
naujoviškos dyzelinu varomos transporto priemonės kartu su alternatyviaisiais energijos 
ištekliais varomomis transporto priemonėmis atliks reikšmingą vaidmenį padedant 
miestams pasiekti oro kokybės tikslus;

14. pabrėžia technologijų neutralumo principo svarbą ir primygtinai ragina naudotis visomis 
turimomis technologijomis, įskaitant sintetinio kuro ir kuro elementų technologijas, 
siekiant pagerinti oro kokybę ir sumažinti išmetamą CO2 kiekį;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad elektromobilumas kelia problemų ne tik dėl patogumo 
vartotojams (pvz., dėl nuotolio, didelės apkrovos, aukštų elektrinių automobilių kainų ir 
trumpo baterijų gyvavimo ciklo), bet ir dėl didelių naujų iššūkių aplinkos požiūriu (pvz., 
baterijų gamybai reikalingos medžiagos ir baterijų perdirbimas);

16. ragina Komisiją griežtai vykdyti savo įgaliojimus priežiūros srityje ir toliau 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant 
ateityje optimizuoti transporto priemonių išmetamų teršalų reglamentus ir paspartinti 
perėjimą prie švaresnio ir konkurencingesnio judumo;

17. pabrėžia, kad valstybės narės ir jų valdžios institucijos turi prisiimti pagrindinę 
atsakomybę, kad užtikrintų veiksmingą naujos ES tipo patvirtinimo ir bandymų 
sistemos įgyvendinimą, kad būtų išvengta būsimų skandalų ir vėl atkurtas ES vartotojų 
pasitikėjimas;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


