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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, 

Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-

Parlamentets undersøgelsesbeføjelse1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2016/34 af 17. december 2015 om 

nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og 

fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode2, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 198, 

– der henviser til undersøgelsesudvalgets interimsbetænkning om undersøgelsen af 

emissionsmålinger i bilindustrien (A8-0246/2016), 

A. der henviser til, at artikel 226 i TEUF giver retsgrundlaget for, at Europa-Parlamentet 

kan nedsætte et midlertidigt undersøgelsesudvalg, der skal undersøge påstande om 

overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-

retten, uden at nationale domstoles eller EU-Domstolens jurisdiktion derved berøres, og 

at dette udgør et vigtigt element i Parlamentets tilsynsbeføjelser;  

B. der henviser til, at Parlamentet på grundlag af et forslag fra Formandskonferencen den 

17. december 2015 vedtog at nedsætte et undersøgelsesudvalg, der skulle undersøge de 

påståede fejl i anvendelsen af EU-retten i forbindelse med emissionsmålinger i 

bilindustrien, og at udvalget ville fremsætte de henstillinger, som det fandt 

hensigtsmæssige i denne forbindelse; 

C. der henviser til, at undersøgelsesudvalget går frem efter en arbejdsplan, der omfatter 

følgende: 

                                                 
1  EFT L 113 af 19.5.1995, s. 2. 
2  EUT L 10 af 15.1.2016, s. 13. 



– et program med høringer af indbudte vidner og eksperter med henblik på at samle 

relevante mundtlige oplysninger 

– anmodninger om skriftlige oplysninger fra vidner og eksperter, der indbydes til 

høringerne 

– anmodninger om dokumentation for at samle skriftlige oplysninger fra 

Kommissionen, medlemsstaternes myndigheder og andre relevante aktører  

– to tjenesterejser for at samle oplysninger på stedet  

– bestilling af briefing og undersøgelser over ekspertbudgettet 

– en formel skriftlig udtalelse fra Parlamentets juridiske tjeneste, hvad angår 

indbydelse af gæster, der kan være involveret i retssager og skal vidne; 

D. der henviser til, at undersøgelsesudvalget har udsendt adskillige spørgeskemaer til 

medlemsstaterne, EU-institutionerne og andre organer og på sit website offentligt har 

opfordret til indsendelse af oplysninger; 

E. der henviser til, at resultaterne af de igangværende undersøgelser vil kunne føje 

merværdi til Unionens rammer for typegodkendelse; 

F. der henviser til, at Parlamentet i sin afgørelse af 17. december 2015 anmodede 

undersøgelsesudvalget om at afgive en interimsbetænkning inden seks måneder efter 

påbegyndelsen af dets arbejde; 

G. der henviser til, at et undersøgelsesudvalg i sagens natur er forhindret i at fremsætte 

endelige konklusioner udledt af sine undersøgelser, før det anser mandatet for at være 

opfyldt; der henviser til, at det derfor vil være utidigt af underudvalget at fremsætte 

bemærkninger om de forskellige aspekter af mandatet i denne interimsbetænkning, 

H. der henviser til, at de mundtlige og skriftlige oplysninger, som undersøgelsesudvalget 

har modtaget og behandlet til dags dato, bekræfter behovet for yderligere undersøgelser 

af samtlige punkter i mandatet; 

1. opfordrer undersøgelsesudvalget til at fortsætte sit arbejde og til i fuld udstrækning at 

fuldføre det mandat, som Parlamentet gav det i sin afgørelse af 17. december 2015, og 

støtter alt arbejde og alle initiativer, som kan bidrage til fuldførelsen af mandatet; 

2. opfordrer Formandskonferencen og Præsidiet til at støtte alle foranstaltninger, der er 

nødvendige for at sætte Undersøgelsesudvalget i stand til at opfylde sit mandat, især 

hvad angår godkendelse af høringer og ekstraordinære møder, godtgørelse af eksperters 

og vidners udgifter, tjenesterejser og andre tekniske hjælpemidler, der er behørigt 

begrundede; 

3. opfordrer Kommissionen til at sikre omgående støtte og fuldstændig gennemsigtighed i 

bistanden til undersøgelsesudvalget under fuld iagttagelse af princippet om loyalt 

samarbejde ved at yde al den tekniske og politiske støtte, der er mulig, navnlig gennem 

hurtigere forelæggelse af den påkrævede dokumentation; forventer, at de relevante 

nuværende kommissærer og generaldirektorater samt de, der har haft ansvaret under de 

sidste embedsperioder, samarbejder fuldt ud; opfordrer medlemsstaterne under fuld 

hensyntagen til princippet om loyalt samarbejde til at stille den nødvendige tekniske og 



politiske støtte til rådighed for undersøgelsesudvalget, navnlig ved at give 

Kommissionen mulighed for at forelægge den dokumentation, som der anmodes om, 

hurtigere, og – hvis forelæggelsen af dokumentation kræver medlemsstaternes samtykke 

– ved at fremskynde deres interne procedurer for at give dette samtykke; 

4. opfordrer medlemsstaternes regeringer, parlamenter og kompetente myndigheder til at 

bistå undersøgelsesudvalget i dets opgaver under fuld overholdelse af princippet om 

loyalt samarbejde, som er fastlagt i EU-retten; 

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 


